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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Tento štatút upravuje zriadenie, postavenie, pôsobnosť a vnútornú organizáciu Rady pre 

vnútorný systém kvality Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej ako „RVSK FPVaMV UMB“). 

2. Cudzojazyčné ekvivalenty názvu RVSK FPVaMV UMB sú: 

a) anglicky: Council for Internal Quality Management System of the Faculty of Political 
Science and International Relations of Matej Bel University in Banská Bystrica 

b) nemecky: Rat für internes Qualitätsmanagementsystem der Fakultät für 
Politikwissenschaft und internationale Beziehungen der Matej-Bel-Universität in 
Banská Bystrica  

c) francúzsky: Conseil pour le système de gestion de la qualité interne de la Faculté des 
sciences politiques et des relations internationales de l'Université Matej Bel à Banská 
Bystrica 

d) španielsky: Consejo para el sistema interno de gestion de la calidad de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Matej Bel en Banská 
Bystrica 

e) rusky: Совет по внутренней системе управления качеством Факультета 
политических наук и международных отношений Университета им. Матея Бела 
в Банской Быстрице 

 
Článok 2 

Pôsobnosť  
 

1. RVSK FPVaMV UMB svojim zriadením a činnosťou podporuje a rozvíja kvalitu 

vysokoškolského vzdelávania a kvalitu tvorivej činnosti na FPVaMV UMB. 

2. RVSK FPVaMV UMB je vnútorný orgán fakulty, ktorého pôsobnosť je určená všeobecnými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi UMB a týmto štatútom. 

3. RVSK FPVaMV UMB vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene 

a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s pravidlami vnútorného 

systému zabezpečovania kvality UMB. 

4. RVSK FPVaMV UMB sa zriaďuje za účelom: 

a) vnútorného posudzovania interného akreditačného spisu nového študijného 

programu v odbore a stupni, v ktorom má FPVaMV UMB oprávnenie na jeho 

uskutočňovanie;  

b) vnútorného posudzovania návrhov na úpravu študijného programu v odbore 

a stupni, v ktorom má FPVaMV UMB oprávnenie na jeho uskutočňovanie v rozsahu 

úprav vymedzených osobitným predpisom1;  

c) vnútorného posudzovania návrhov na úpravu študijného programu a schvaľovania 

úprav študijného programu, ktoré nie sú vymedzené osobitným predpisom1;  

d) vnútorného posudzovania interného akreditačného spisu nového študijného 

programu v odbore a stupni, v ktorom FPVaMV UMB nemá oprávnenie na jeho 

uskutočňovanie;  

                                                           
1 § 2, písm. g) Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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e) vnútorného posudzovania návrhov na akreditáciu odboru habilitačného konania 

a odboru inauguračného konania.2  

5. Do pôsobnosti RVSK FPVaMV UMB zároveň patrí:  

a) schvaľovanie návrhov na vytvorenie nového študijného programu pred ich 

predložením Rade pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici (ďalej ako RVSK UMB“); 

b) schvaľovanie zdokumentovaných informácií žiadosti habilitačného konania 

a inauguračného konania pred ich predložením RVSK UMB;3 

c) schvaľovanie návrhu na zrušenie študijného programu predloženým dekanom fakulty 

pred jeho predložením RVSK UMB;4 

d) rozvíjanie kultúry kvality a jej zabezpečovanie v rámci činností realizovaných 

na FPVaMV UMB; 

e) overovanie plnenia Štandardov SAAVŠ na úrovni FPVaMV UMB; 

f) overovanie kvality poskytovaného vzdelávania a vedecko-výskumných činností 

v rámci FPVaMV UMB; 

g) spolupráca na hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania a vedecko-výskumných 

činností realizovaných na FPVaMV UMB a formulácia odporúčaní na základe 

výsledkov hodnotení;  

h) prijímanie záverov a odporúčaní týkajúcich sa porušenia akademickej etiky a vedeckej 

integrity; 

i) metodické riadenie a koordinácia odborových komisií pôsobiacich na FPVaMV UMB; 

j) metodické riadenie a koordinácia kvality na jednotlivých pracoviskách fakulty; 

k) implementácia rozhodnutí RVSK UMB; 

l) zriaďovanie dočasných pracovných skupín, ktoré sa môžu utvárať na návrh predsedu 

RVSK FPVaMV UMB na riešenie konkrétnych a špecifických úloh a na obdobie 

vymedzené v uznesení; 

m) schvaľovanie zmien tohto štatútu a ich predloženie RVSK UMB; 

n) odvolanie osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality 

študijného programu, ak táto osoba neplní v požadovanom rozsahu svoje povinnosti 

alebo prestala plniť kvalifikačné predpoklady podľa Štandardov SAAVŠ;5 

o) vykonávanie ďalších úloh zverených vnútornými predpismi UMB alebo FPVaMV UMB 

6. RVSK FPVaMV UMB pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s ostatnými orgánmi 

a pracoviskami FPVaMV UMB.  

 

Článok 3 

Zloženie 

 
1. Členmi RVSK FPVaMV UMB sú: 

a) dekan fakulty 

b) osoba vykonávajúca na FPVaMV UMB funkciu osoby zodpovednej za oblasť 

vnútorného systému kvality a akreditáciu6 

                                                           
2 článok 4, odsek 1 Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 
3 článok 17, odseky 11 a 13 Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie 
žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 
4 článok 12, odsek 2 Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 
5 článok 6, odsek 3 Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 
6 funkcia osoby zodpovednej za oblasť vnútorného systému kvality akreditáciu môže byť vykonávaná na základe 
vymenovania dekanom fakulty alebo môže predstavovať samostatný útvar činnosti prodekana v zmysle Organizačného 
poriadku FPVaMV UMB. 
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c) prodekan FPVaMV UMB zodpovedný za oblasť vedy, výskumu a rozvoja 

d) prodekan FPVaMV UMB zodpovedný za oblasť štúdia 

e) prodekan FPVaMV UMB zodpovedný za oblasť medzinárodných vzťahov a vzťahov 

s verejnosťou 

f) osoby zodpovedné na FPVaMV UMB za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality 

jednotlivých študijných programov všetkých stupňov štúdia 

g) študent študijného programu politológia vymenovaný dekanom fakulty na návrh 

katedry politológie 

h) študent študijného programu medzinárodné vzťahy vymenovaný dekanom fakulty 

na návrh katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie 

i) študent študijného programu bezpečnostné štúdiá vymenovaný dekanom fakulty 

na návrh katedry bezpečnostných štúdií 

2. V prípade potreby môže dekan fakulty do funkcie člena RVSK FPVaMV UMB vymenovať 

na 2-ročné funkčné obdobie aj zástupcu externej zainteresovanej strany (zamestnávatelia 

a ďalší reprezentanti príslušných odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi 

vysokej školy, domáci a zahraniční partneri vysokej školy a pod.)7, pričom počet členov 

RVSK FPVaMV UMB musí byť vždy nepárny.  

3. Povinnosťou člena RVSK FPVaMV UMB je aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach RVSK 

FPVaMV UMB. 

4. V prípade, ak sa člen RVSK FPVaMV UMB nemôže na zasadnutí zúčastniť, je povinný túto 

skutočnosť vopred oznámiť a zdôvodniť predsedovi RVSK FPVaMV UMB.  

5. Členovia RVSK FPVaMV UMB, ktorí neboli prítomní na rokovaní, sú povinní dodatočne sa 

oboznámiť s jeho závermi, uzneseniami a výsledkami a akceptovať ich. 

6. Členstvo v RVSK FPVaMV UMB je nezastupiteľné. 

7. Členstvo v RVSK FPVaMV UMB zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia alebo ukončením výkonu funkcie akademických 

funkcionárov a osoby zodpovednej za oblasť vnútorného systému kvality 

a akreditáciu  

b) ukončením výkonu funkcie v prípade osôb zodpovedných za uskutočňovanie, rozvoj 

a zabezpečenie kvality študijných programov8 

c) uplynutím dvojročného funkčného obdobia člena RVSK FPVaMV UMB, ktorý je 

zástupcom externej zainteresovanej strany 

d) dňom skončenia, zanechania alebo prerušenia štúdia na FPVaMV UMB, ak ide 

o študentov, ktorí sú členmi RVSK FPVaMV UMB 

e) písomným oznámením o vzdaní sa funkcie člena RVSK FPVaMV UMB, ak ide 

o zástupcu externej zainteresovanej strany alebo študentov, ktorí sú členmi RVSK 

FPVaMV UMB, pričom vzdanie sa funkcie člena RVSK FPVaMV UMB je účinné dňom 
jeho doručenia predsedovi RVSK FPVaMV UMB 

f) odvolaním v prípade, ak sa študent alebo zástupca externej zainteresovanej strany 

opakovanie nezúčastňoval na zasadnutí alebo bola preukázaná kontinuálna nečinnosť 

člena 

g) smrťou člena 

 

 

 

 

 

                                                           
7 článok 12, odsek 32 Štandardov SAAVŠ pre študijný program 
8 článok 6, odsek 4 Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 
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Článok 3a 

Predsedníctvo a tajomník 

 

1. Predsedom RVSK FPVaMV UMB je dekan fakulty. 

2. Predseda RVSK FPVaMV UMB: 

a) zodpovedá za činnosť RVSK FPVaMV UMB; 

b) zvoláva a vedie zasadnutia RVSK FPVaMV UMB; 

c) rozhoduje o prizvaní ďalších osôb na zasadnutie RVSK FPVaMV UMB; 

d) overuje zápis zo zasadnutia RVSK FPVaMV UMB; 

e) kontroluje plnenie rozhodnutí a úloh, na ktorých sa uzniesla RVSK FPVaMV UMB 

3. Podpredsedom RVSK FPVaMV UMB je osoba zodpovedná za oblasť vnútorného systému 

kvality a akreditáciu. 

4. Administratívnu agendu RVSK FPVaMV UMB zabezpečuje tajomník RVSK FPVaMV UMB. 

5. Tajomníka RVSK FPVaMV UMB vymenováva a odvoláva predseda RVSK FPVaMV UMB. 

6. Tajomník RVSK FPVaMV UMB nie je členom RVSK FPVaMV UMB. 

7. Tajomník RVSK FPVaMV UMB:  

a) plní úlohy spojené s organizačným, materiálnym a programovým zabezpečením 

činnosti RVSK FPVaMV UMB; 

b) zúčastňuje sa na zasadnutiach RVSK FPVaMV UMB; 

c) vyhotovuje a eviduje zápis z rokovania RVSK FPVaMV UMB;  

d) zodpovedá za administráciu webového sídla RVSK FPVaMV UMB 

e) zachováva dôvernosť informácií, s ktorými sa oboznámil počas rokovaní a evidencie 

záznamov rady pre vnútorný systém kvality UMB.  

 

Článok 4 

Rozhodovanie a hlasovanie  

 

1. Zasadnutia RVSK FPVaMV UMB zvoláva v súlade s článkom 3a, odsekom 2, písmeno b) jej 

predseda podľa potreby. Na základe poverenia predsedu RVSK FPVaMV UMB môže 

zasadnutie zvolať a viesť aj podpredseda RVSK FPVaMV UMB. 

2. Spolu s pozvánkou sú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené i materiály potrebné 

na prerokovanie jednotlivých bodov programu. 

3. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane 

tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú. 

4. RVSK FPVaMV UMB je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

jej členov. 
5. V prípade, ak sú predmetom rokovania otázky spojené s rozvojom, zabezpečením kvality 

alebo akreditáciou odboru habilitačného konania a odboru inauguračného konania, 

vyžaduje sa, aby sa na zasadnutí zúčastnila minimálne jedna z osôb zodpovedných 

za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania. 

6. RVSK FPVaMV UMB prijíma rozhodnutia vo forme uznesení. 

7. O návrhu uznesení rozhoduje RVSK FPVaMV UMB svojim hlasovaním.  

8. Hlasovacie právo majú všetci členovia RVSK FPVaMV UMB. Prizvaní hostia majú iba 

poradný hlas a na hlasovaní sa nezúčastňujú. 

9. Hlasovanie je verejné, ak sa na návrh predsedu nerozhodne RVSK FPVaMV UMB pre tajné 

hlasovanie. 

10. V prípade tajného hlasovania vymenuje predseda RVSK FPVaMV UMB z prítomných 

členov dvoch skrutátorov, ktorí zodpovedajú za distribúciu, zber a vyhodnotenie 

hlasovacích lístkov. 
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11. RVSK FPVaMV UMB hlasuje individuálne o každom návrhu uznesenia. 

12. Oznámenie výsledkov hlasovania zahŕňa informáciu o počte hlasov odovzdaných pre 

návrh a proti návrhu, o počte členov, ktorí sa zdržali hlasovania, o počte neplatných hlasov 

a počte členov, ktorí sa na rokovaní nezúčastnili. 

13. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov RVSK 

FPVaMV UMB. 

14. Predseda RVSK FPVaMV UMB môže v prípade potreby vyhlásiť elektronické alebo 

korešpondenčné hlasovanie (ďalej len „hlasovanie per rollam“), najmä ak ide o záležitosť, 

ktorá neznesie ďalší odklad alebo ak ide o návrh, na hlasovanie ktorého nie je účelné 

zvolať zasadnutie RVSK FPVaMV UMB.  

15. Spôsob a lehotu hlasovania per rollam určí predseda RVSK FPVaMV UMB. Člen RVSK 

FPVaMV UMB sa nezúčastní na hlasovaní, ak sa k predloženému návrhu nevyjadrí 

v stanovenej lehote. 

16. Hlasovať per rollam nie je možné o návrhu na nový študijný program a návrhu 

o akreditácii habilitačného konania a inauguračného konania. 

17. Uznesenie hlasovaním per rollam je prijaté, ak s ním vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina 

všetkých členov RVSK FPVaMV UMB. 

18. O výsledkoch hlasovania per rollam informuje predseda RVSK FPVaMV UMB ostatných 

členov najneskôr na najbližšom zasadnutí RVSK FPVaMV UMB. 

19. Z každého rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý v súlade s článkom 3a, odsekom 7, písm. 

c) vyhotovuje tajomník RVSK FPVaMV UMB. 

20. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutiach RVSK FPVaMV UMB sú povinné zachovať 

dôvernosť informácií, s ktorými sa oboznámili. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. RVSK FPVaMV UMB sa zriaďuje Rozhodnutím dekana FPVaMV UMB č. 1/2021 o zriadení 

Rady pre vnútorný systém kvality Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 12. mája 2021. 

2. Tento vnútorný predpis schválila RVSK UMB 20. mája 2021. 
3. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť 20. mája 2021. 
4. Zmeny a doplnenia tohto štatútu musia byť pred ich prijatím prerokované a schválené 

v RVSK FPVaMV UMB a predložené RVSK UMB.9 

 

 

 
 

 

.................................................................................................... 

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA 

dekan fakulty 

                                                           
9 článok 5, odsek 4 Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí 
Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo 


