
Zápisnica č. 4 

 

zo zasadnutia Rady kvality EU v Bratislave 

 

konaného v dňa 4. 6. 2021 cez platformu MS TEAMS 

 

1) Prítomní členovia RK: 

prítomní: J. Péliová, E. Muchová, P. Gertler, T. Výrost, E. Baumöhl, J. Pekár, E. Šoltés, M. 

Tumpach, R. Farkaš, N. Jankelová, P. Markovič, K. Brocková, M. Grešš, R. Štefančík, M. Tkáč, 

P. Dudová, M. Gregorovičová, M. Zeman, P. Konštiak 

3) Ospravedlnení: 

Š. Rehák, G. Szabó 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie návrhov Pracovných skupín na 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 návrhov Pracovných skupín na úpravu študijných programov 

Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. Ing. J. Péliová, PhD. v prvom rade ocenila prácu 

Pracovných skupín, ktoré hodnotili predložené študijné programy (ďalej len ŠP) so žiadosťou 

o úpravu. Zdôraznila, že Žiadosti o úpravu ŠP súvisia s procesom kontinuálneho prechodu od 

aktuálnych ŠP k programom, ktoré budú v súlade so štandardmi SAAVŠ, časový rámec 

zosúlaďovania všetkých ŠP je k termínu 31. 08. 2022.  

Predsedovia pracovných skupín predniesli pripomienky k obsahu ŠP a predniesli odporúčanie pre 

Radu kvality. 

Skonštatovala, že všetky navrhované úpravy ŠP hodnotiace dotazníky Pracovných skupín 

odporúčali po zapracovaní pripomienok schváliť.  Predsedníčka Rady kvality EU v Bratislave doc. 

Ing. J. Péliová, PhD. zhrnula v bodoch najdôležitejšie pripomienky a doplnila, že podrobné 



pripomienky Pracovných skupín budú odoslané dekanom jednotlivých fakúlt s odporúčaním na 

zapracovanie Programovým radám. 

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

v ktorej prof. Markovič, navrhol hlasovať en bloc o predložených ŠP po jednotlivých fakultách.  

Uznesenie: „Pri všetkých študijných programoch predložených Obchodnou fakultou EU v 

Bratislave navrhujeme zapracovať pripomienky a predložiť do 18. 6. 2021 spolu s listom 

dekana s vyjadrením k zapracovaniu navrhovaných zmien“. 

(z hlasovania vylúčení pre konflikt záujmov: doc. Výrost, doc. Baumöhl) 

za 16, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie: „Pri všetkých študijných programoch predložených Fakultou podnikového 

manažmentu EU v Bratislave navrhujeme zapracovať pripomienky a predložiť do 18. 6. 

2021 spolu s listom dekana s vyjadrením k zapracovaniu navrhovaných zmien“. 

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

za 16, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie: „Pri všetkých študijných programoch predložených Podnikovohospodárskou 

fakultou so sídlom v Košiciach navrhujeme zapracovať pripomienky a predložiť do 18. 6. 

2021 spolu s listom dekana s vyjadrením k zapracovaniu navrhovaných zmien“. 

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

za 17, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie: Pri všetkých študijných programoch predložených Národohospodárskou 

fakultou navrhujeme zapracovať pripomienky a predložiť do 18. 6. 2021 spolu s listom 

dekanky s vyjadrením k zapracovaniu navrhovaných zmien“. 

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

za 16, proti 0, zdržal sa 0 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

K bodu 3 

 

Rôzne 

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

prof. Tkáča ohľadom vymedzenia hraníc zmien štruktúry predkladaných ŠP pre Radu kvality, 

ktorú uzavrel prof. Tumpach vyjadrením, že považuje za potrebné určiť do budúcnosti limity 

a rámce, aby ŠP boli posudzované rovnako. V tejto súvislosti informovala doc. Péliová, že EU 

v Bratislave sa uchádza o prostriedky z ESIF na vytvorenie série školení pre členov Programových 

rád, Rady kvality ako aj konzultantov rady kvality na rozšírenie zručností s hodnotením kvality 

pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti) 

 


