
 

Študijný odbor: EKONÓMIA A MANAŽMENT 
Študijný program: podnikové manažérske systémy – miesto štúdia Poprad 
Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 2 roky 

externá – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 
Garant študijného programu: prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 
Garantujúce pracovisko: Inštitút manažérskych systémov v Poprade 
Profil absolventa: Absolvent    druhého    stupňa    vysokoškolského    štúdia 

v študijnom  odbore  Ekonomika  a manažment  podniku 
dokáže     analyzovať     zložité     ekonomické     vzťahy 
v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať
manažérske  rozhodnutia  týkajúce  sa  fungovania  týchto 
procesov.  Vyznačuje  sa   vysokou  mierou  tvorivosti 
a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má hlboké 
znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov, ale aj 
z oblasti  strategického  rozhodovania.  Myslí  abstraktne, 
strategicky  a analyticky,  kriticky  hodnotí  javy,  zvláda 
prácu v interkultúrnom prostredí. Má dobré prezentačné 
zručnosti, vie predkladať návrhy na zlepšenie, je schopný 
obhájiť  vlastný  názor  aj  v cudzom  jazyku.  Aplikuje 
systémový  prístup  k riešeniu problémov. Pri tvorbe 
a realizácii manažérskych rozhodnutí rešpektuje princípy 
spoločenskej zodpovednosti a manažérskej etiky. Absolvent
študijného  programu  Podnikové  manažérske systémy sa 
profiluje ako manažér a audítor manažérskych systémov,  
ktorý     je  schopný tvoriť,   navrhovať a 
implementovať    normalizované   a nenormalizované 
manažérske systémy s dôrazom na kvalitu podnikových 
procesov   a ich   výstupov.   Dokáže   plánovať   a   riadiť 
procesy  spojené  s identifikovaním  potrieb  zákazníkov 
a transformovať ich do podnikových procesov využívaním 
metód a nástrojov   udržateľného   rozvoja.   Absolvent 
dokáže  plánovať  a realizovať   audit manažérskych 
systémov,  identifikovať  nezhody  a porovnávať ich 
s kritériami  auditu,  navrhovať  opatrenia  na  zlepšovanie 
podnikových procesov a zvyšovanie výkonnosti podniku. 
Pozná   základné   princípy   merania   a využíva   ich   pri 
manažérskom  rozhodovaní.  Poznatkami  z manažmentu 
inovácií  a procesného  manažmentu  zaujíma  vodcovské 
postavenie  v inovačnej  aktivite  organizácie  rešpektujúc 
ekonomické  aspekty  zabezpečovania  kvality  výrobkov 
a služieb.   Získané  vedomosti    a zručnosti   vytvárajú 
absolventovi predpoklad  uplatnenia  sa  na  strednom 
a vrcholovom  stupni riadenia  nezávisle    na   veľkosti 
a druhu  organizácie  alebo  uplatnenia  sa  v projektových 
a poradenských   organizáciách     zaoberajúcimi   sa 
implemtnáciou,  auditom a certifikáciou manažérskych 
systémov. 
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