
Zápis zo zasadnutia Rady pre vnútorné hodnotenie kvality 

26.2.2021 

MS Teams 

 

Zasadnutie Rady pre vnútorné hodnotenie kvality (ďalej len Rada kvality) zvolal rektor EU v Bratislave 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. podľa čl. 5 odsek 8 Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Poďakoval zúčastneným za prijatie členstva a moderoval časť rokovania, v ktorej boli kreované orgány 

Rady kvality – predseda a podpredseda. 

I. Na návrh členov bola za predsedníčku Rady kvality navrhnutá doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 

Hlasovanie: 

Počet členov prítomných a oprávnených hlasovať: 19 (ospravedlnení Szabo, Konštiak) 

Za:18 

Proti: 0 

Zdržal sa 1 

Výsledok hlasovania: Za predsedníčku Rady kvality bola zvolená doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 

 

II. Na návrh členov bol za podpredsedu Rady kvality navrhnutý prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. 

Hlasovanie: 

Počet členov prítomných a oprávnených hlasovať: 19 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržal sa 1 

Výsledok hlasovania: Za podpredsedu Rady kvality bol zvolený prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. 

III. Ďalší priebeh zasadnutia Rady kvality viedla doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 

Informovala o predbežnom záujme fakúlt na podanie žiadosti o akreditáciu študijných programov 

podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.. V tejto súvislosti navrhla vytvorenie 2 pracovných skupín z členov 

Rady kvality, ktorý nie sú v konflikte záujmov podľa článku 6, odsek 3 Pravidiel pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

a predstavila harmonogram posudzovania žiadostí. 

Časový harmonogram posudzovania žiadostí o akreditáciu nových študijných programov podľa § 30 

zákona č. 269/2018 Z. z. 

10.3.2021 – Predloženie žiadosti a príloh do Sharepoint 

10.3.2021 – určenie pracovných skupín na posúdenie návrhov  



19.3.2021 – zasadnutie Rady kvality v prostredí MS Teams a posúdenie návrhov na základe 

hodnotenia pracovných skupín a prijatie rozhodnutia o návrhoch 

29.3.2021 – nahratie žiadostí o akreditáciu do IS SAAVŠ v Kancelárii kvality 

31.3.2021 – po kontrole podanie žiadosti a jej odoslanie cez e-schranka 

 

IV. Najbližšie zasadnutie Rady kvality sa uskutoční dňa 19.3.2021 o 10:00 v prostredí MS 

Teams. 


