
Ponuka výberových predmetov pre I. stupeň štúdia 
 

Oddelenie ekonómie: 
 

Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie 
Anotácia: 

V súčasnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti zohráva ochrana práv duševného vlastníctva významnú 

úlohu, a to nielen v súkromnej sfére. Duševné vlastníctvo chápeme ako majetok nehmotnej povahy, ktorý 

je výsledkom tvorivej činnosti človeka. V rámci predmetu „Duševné a priemyselné vlastníctvo“ sa študenti 

zorientujú v rozsiahlej oblasti ochrany duševného vlastníctva, porozumejú jej ekonomickému prínosu 

a získajú praktickú skúsenosť pri jednaní s Úradom priemyselného vlastníctva SR. Počas semestra sú dve 

prednášky vedené odborníkmi z ÚPV SR, pričom jedna sa koná priamo na ÚPV SR v rámci každoročnej 

exkurzie.  

Vyučujúca: Ing. Barbora Mazúrová, PhD. 

Ročník: 2., 3. 

Semester: zimný  

 

Hospodárska politika  
Anotácia: 

Hospodársku politiku môžeme najjednoduchšie charakterizovať ako prístup štátu k ekonomike svojej 

krajiny. Úloha štátu v hospodárstve je často diskutovanou témou ekonómov a politikov. V rámci 

ponúkaného predmetu si študenti rozšíria svoje poznatky z makroekonomickej teórie v širších 

hospodársko-politických súvislostiach a vytvoria si vlastné stanoviská k súčasnému hospodársko-

politickému dianiu. Počas semestra si na prednášky pozývame zástupcov hospodársko-politickej praxe, 

s ktorými diskutujeme o aktuálnych socioekonomických problémoch.  

Vyučujúca: Ing. Barbora Mazúrová, PhD. 

Ročník: 2., 3. 

Semester: letný  

 

Základy európskej integrácie 
Anotácia: 

Slovensko je v súčasnosti členskou krajinou Európskej únie, v ktorej obieha euro ako zákonné platidlo. Tieto 

skutočnosti priamo, ako aj nepriamo ovplyvňujú nielen podniky, ale aj domácnosti. Preto je praktické mať 

vedomosti, ktoré pomôžu človeku orientovať sa v aktuálnych otázkach súvisiacich s integračnými procesmi. 

Cieľom predmetu je poskytnúť práve vedomosti takéhoto charakteru.  

Vyučujúca: Ing. Mariana Považanová, PhD. 

Ročník: 2., 3. 

Semester: zimný 

 

 

 

 

 

 



Oddelenie spoločenských vied: 
 

Úvod do štúdia na vysokej škole 
Anotácia: 
Vyspelé zahraničné univerzity organizujú pre začínajúcich študentov tzv. Introduction week – Úvodný 

týždeň. Predmet „Úvod do štúdia na VŠ“ ponúka viac. Na 12-tich stretnutiach si študenti osvoja dôležité 

študijné zručnosti, ktoré im pomôžu pri štúdiu a dostanú odpoveď na otázky – čo znamená študovať, ako si 

plánovať a organizovať čas, ako si robiť poznámky a naučiť sa veľa už na prednáške, ako rýchlo a efektívne 

čítať, ako pracovať s odbornou literatúrou, ako písať akademické práce, ako úspešne prezentovať, ako sa 

pripraviť a byť úspešný na skúške. Predmet potvrdzuje poznatok, že ľahšie sa študuje tomu, kto vie ako 

študovať. 

Vyučujúci: PhDr. Marián Kika, PhD. 

Ročník: 1. 

Semester: zimný  

 

Manažérska psychológia  
Anotácia: 

Plánuješ zhodnotiť svoj ľudský potenciál a predpoklady uplatniteľnosti na trhu práce? Máš odvahu rásť? 

Chceš sa naučiť konštruktívne riešiť problémové situácie zodpovedne? Cieľom predmetu je zoznámiť 

študentov so subjektívnou stránkou vykonávania manažérskej činnosti s dôrazom na psychologické aspekty 

zvládania náročných riadiacich situácií. Pre tých, ktorých anotácia zaujala, je v ponuke tento výberový 

predmet. 

Vyučujúca: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD. 

Ročník: 1., 2., 3. 

Semester: letný 

 

 

Socio-kultúrne dimenzie medzinárodných vzťahov  
Anotácia: 
Je Vaše správanie voči inakosti druhých ľudí tolerantné, alebo konfrontačné? Myslíte si o ľuďoch, ktorí 

pochádzajú z iného kultúrneho prostredia, že sú horší ako Vy? Sprístupňovanie odkazu iných kultúr 

a subkultúr, prekonávanie medzikultúrnych bariér v komunikácii v medzinárodnom kontexte Vám ponúka 

predmet „Sociokultúrne dimenzie medzinárodných vzťahov“. Orientáciou na nové vzdelávacie 

kompetencie nadväzuje predmet na trendy zahraničných univerzít. 

Vyučujúca: doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD. 

Ročník: 1., 2., 3. 

Semester: letný 

 
 


