
 

Študijný odbor: EKONÓMIA A MANAŽMENT
Študijný program: manažment 
Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 

externá – štandardná dĺžka štúdia 4 roky 
Garant študijného programu: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 
Garantujúce pracovisko: Inštitút manažérskych systémov, Poprad 
Profil absolventa: Absolvent prvého stupňa študijného programu manažment 

má     vedomosti,    zručnosti    a kompetencie    v oblasti 
manažérskych       disciplín.       Poznaním       základných 
a prierezových manažérskych procesov a ich aplikovaním 
v rôznych  funkčných  oblastiach  organizácie,  sa  uplatní 
ako manažér nižšej a strednej úrovne riadenia bez ohľadu 
na    veľkosť    organizácie    a charakter    poskytovaných 
produktov. Je schopný analyzovať a vymedziť štruktúru 
a procesy   systému   riadenia   organizácie, identifikovať 
v ňom  nedostatky  a  navrhovať  tvorivé  riešenia  na  ich 
odstránenie.  Absolvent  pozná  a vie  aplikovať  metódy 
plánovania a  organizovania, vie  dynamicky a flexibilne 
uplatniť vhodný štýl vedenia ľudí, pozná a vie aplikovať 
metódy   a prostriedky   kontroly.   Rozhodnutia   prijíma 
v kontexte finančnej a ekonomickej analýzy organizácie a 
analýzou externého aj interného prostredia dokáže 
syntetizovať     a vo      vzájomných     súvislostiach     aj 
identifikovať príčiny a dôsledky nedostatočnej výkonnosti 
organizácie  a  odhadovať  jej  vývoj  v budúcnosti.  Pri 
rozhodovaní využíva informácie o procesoch organizácie 
a prácou s informačno-komunikačnými technológiami vie 
svoje  rozhodnutia  objektivizovať. Absolvent  prvého 
stupňa študijného programu manažment získa dostatok 
teoretických  vedomostí  a praktických  skúseností  najmä 
z oblasti   manažmentu,   ekonomiky   podniku,   financií 
a finančno-ekonomickej analýzy,  manažmentu  ľudských 
zdrojov, marketingu, práva,  účtovníctva a štatistiky. Na 
základe získaných vedomostí, schopností a zručností bude 
z hľadiska  osobnostnej  a sociálnej  zrelosti  spoločensky 
zodpovedný, bude rešpektovať etické princípy, bude 
schopný   argumentovať,   prezentovať   a obhájiť   svoje 
postoje a návrhy, pracovať v tíme, efektívne komunikovať 
aj v cudzom jazyku. Získané poznanie a schopnosti mu 
umožnia podnikať a uplatniť sa   aj ako fyzická či 
právnická  osoba.     Bude  schopný  ďalej  sa  vzdelávať 
v druhom stupni štúdia v disciplínach, ktoré budú rozvíjať 
jeho kvalifikáciu. 
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