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Manažment 

Všeobecná charakteristika 
Absolventi študijného programu manažment v prvom stupni štúdia dokážu analyzovať javy a 
procesy v oblasti riadenia a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú schopní 
sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach manažmentu. Absolvent je 
spôsobilý riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a 
strednom stupni riadenia podniku a to najmä z oblasti manažmentu výroby, plánovania a 
organizovania podnikového procesu riadenia. Získajú základné vedomosti z manažmentu, 
personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokážu 
aplikovať v podnikateľskej sfére,  
vo verejných inštitúciách a vo verejnom sektore. 
 
Teoretické poznatky 
Ťažisko vzdelávacieho procesu v teoretickej rovine spočíva na prednáškach, seminároch  
a cvičeniach. Absolvent študijného programu manažment (1. stupeň) získa vedomosti z: 

 makroekonómie a mikroekonómie,  
 podnikovej ekonómie a podnikových financií,  
 manažmentu, marketingu a manažérskej informatiky, 
 účtovníctva, štatistiky a matematiky, 
 oblasti národohospodárstva a medzinárodných ekonomických vzťahov, 
 osobitostí riadenia v malých a stredných podnikoch.  

 

Praktické zručnosti 

Študent študijného programu manažment (1. stupeň) získa schopnosť vytýčiť cieľ, určiť 

adekvátnu stratégiu a implementovať zodpovedajúci postup na dosiahnutie cieľa. Dokáže sa 

rozhodovať, riadiť skupiny ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a 

kontrolovať prácu pracovnej skupiny. Je schopný zastávať odborné pracovné miesto v 

útvaroch plánovania ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a 

logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly. Súbor znalostí a zručností mu 

umožní uplatniť sa vo všetkých odvetviach podnikania, vo verejnej ale i neziskovej sfére. 

 

Profil absolventa 

Absolventi študijného programu manažment v 1. stupni štúdia nadobudnú základné 

poznatky z manažmentu. Dokážu sa rozhodovať, riadiť skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať 

a osvojovať si odvetvové a sektorové zvláštnosti, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné 

problémy v zverenej oblasti, modelovať situácie v podniku alebo organizácii, navrhovať a 

realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Absolvent manažmentu 

pre prvý stupeň porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie 

manažmentu, získa základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín a osvojí si 



nevyhnutné právne minimum. Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať po 

absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského programu (Bc.) profesiu riadiaceho pracovníka v 

štruktúre riadenia organizácie (podnik, firmy, verejná správa) so schopnosťou riešiť menej 

náročné rozhodovacie problémy, pozná základné ekonomické a manažérske väzby 

fungovania podniku. 


