
Zápisnica č. 5 

zo zasadnutia Rady kvality EU v Bratislave 

konaného v dňa 25. 6. 2021 cez platformu MS TEAMS 

 
 

1) Prítomní členovia RK: 

prítomní: J. Péliová, E. Muchová, P. Gertler, T. Výrost, J. Pekár, E. Šoltés, M. Tumpach, R. Farkaš, N. 

Jankelová, P. Markovič, K. Brocková, M. Grešš, R. Štefančík, M. Tkáč, P. Konštiak. Š. Rehák, P. Dudová, 

M. Gregorovičová, M. Zeman 

2) Ospravedlnení: 

G. Szabó, E. Baumöhl 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie žiadostí dekanov o úpravu študijných programov 

3. Rôzne 

K bodu 1: 

Otvorenie  

Zasadnutie Rady kvality EU v Bratislave otvorila predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. 

Péliová, PhD., ktorá privítala všetkých prítomných členov Rady kvality EU v Bratislave. 

 

K bodu 2  

Prerokovanie žiadostí dekanov o úpravu študijných programov  

Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. zhrnula v bodoch najdôležitejšie 

momenty zasadnutia Rady kvality EU v Bratislave zo dňa 04. 06. 2021. Vyzvala predsedov pracovných 

skupín, aby predniesli pripomienky k žiadostiam dekanov o úpravu študijných programov (ďalej len ŠP) 

jednotlivých fakúlt a vyjadrili odporúčanie pre Radu kvality EU v Bratislave. Predsedovia pracovných 

skupín skonštatovali zapracovanie pripomienok v príslušnom rozsahu a stupni a vyjadrili odporúčanie pre 

Radu kvality EU v Bratislave schváliť predložené žiadosti o úpravu ŠP v plnom rozsahu. 

 

Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. otvorila diskusiu, vyzvala Radu 

kvality EU v Bratislave na pripomienkovanie predložených žiadostí o úpravu ŠP. Keďže neodzneli zásadné 

podnety, predsedníčka  Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. nechala hlasovať Radu 

kvality EU v Bratislave o schválení predložených žiadostí o úpravu ŠP dekanmi jednotlivých fakúlt 

a navrhla hlasovať o predložených žiadostiach en bloc po jednotlivých fakultách.  

Uznesenie: „Navrhujeme schválenie žiadostí o úpravu študijných programov predložených 

dekankou Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave k 01. 09. 2021“. 

(z hlasovania vylúčené pre konflikt záujmov: prof. Muchová, doc. Péliová, doc. Rehák) 

za 16, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie: „Navrhujeme schválenie žiadostí o úpravu študijných programov predložených dekanom 

Obchodnej fakultou EU v Bratislave“. 

(z hlasovania vylúčený pre konflikt záujmov: doc. Výrost) 

za 18, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo  schválené. 

 

Uznesenie: „Navrhujeme schválenie žiadostí o úpravu študijných programov predložených dekanom 

Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave k 01. 09. 2021“. 

(z hlasovania vylúčení pre konflikt záujmov: prof. Markovič, prof. Jankelová)  

za 17, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo schválené. 



 

Uznesenie: „Navrhujeme schválenie žiadostí o úpravu študijných programov predložených dekanom 

Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach k 01. 09. 2021“. 

(z hlasovania vylúčený pre konflikt záujmov: prof. Tkáč)  

za 18, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. konštatovala, že všetky uznesenia 

k predloženým žiadostiam dekanov o úpravu ŠP Národohospodárskej  fakulty EU v Bratislave, Obchodnej 

fakulty EU v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a Podnikovohospodárskej 

fakulty so sídlom v Košiciach boli Radou kvality EU v Bratislave schválené. 

K bodu 3 

Rôzne 

Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. v bode rôzne informovala členov 

Rady kvality EU, že Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sa rozhodla o uskutočnení 

pracovného stretnutia - posudzovanie na mieste v súvislosti s akreditáciou študijného programu 3. stupňa 

Manažment medzinárodného podnikania. Stretnutie sa uskutoční 06. 07. 2021 (utorok) na Obchodnej 

fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava. V rámci diskusie predsedníčka Rady kvality EU 

v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. pripomenula, že Ekonomická univerzita v Bratislave sa bude 

uchádzať o projekt z ESF v Operačnom programe Ľudské zdroje s názvom Podpora vnútorných systémov 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, cieľom je priniesť uľahčenie a zjednodušenie práce 

pracovným skupinám a Rade kvality EU v Bratislave. 

 

Rámcový harmongram zasadnutí Rady kvality EU v Bratislava v roku 2022 

Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. predstavila Rámcový harmonogram 

zasadnutí Rady kvality EU v Bratislave v roku 2022: 

11. 03. 2022 

13. 05. 2022  

V prípade potreby a v závislosti od možností členov Rady kvality predsedníčka Rady kvality EU v 

Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD zvolá operatívne zasadnutie rady. 

Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. otvorila diskusiu ohľadom 

Rámcového harmonogramu zasadnutí Rady kvality EU v Bratislave na rok 2022, v rámci ktorej 

formulovala návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie:: „Návrh na schválenie Rámcového harmongramu zasadnutia Rady kvality EU 

v Bratislava v roku 2022 a v prípade nutnosti zvolať operatívne zasadnutieˮ. 

za 15, proti 0, zdržal sa 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Návrh: Termín na predloženie študiných programov na posúdenie súladu so štandardami SAAVŠ je  

31.12.2021. 

Uznesenie:: „Návrh na schválenie termínu žiadostí o kontrolu zosúladenia študijných programov so 

štandardmi SAAVŠ na 31. 12. 2021.ˮ 

za 16, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 


