
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  NA EKONOMICKEJ FAKULTE UMB  

V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 

(študijné programy akreditované po 01. 01. 2013) 

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

 

Bakalárske študijné programy, ktoré Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici uskutočňuje, sú akreditované a realizované v súlade so zákonom 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Absolventi  bakalárskeho  štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa. Štandardná  dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane odbornej 

praxe je na fakulte: 

a) v dennej forme štúdia tri akademické roky, 

b) v externej forme štúdia štyri akademické roky.  

Jednou z podmienok úspešného ukončenia každého študijného programu je 

vykonanie  štátnej  skúšky. Štátnou skúškou je obhajoba záverečnej práce, ktorou sa 

overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo 

myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. 

Absolventom  bakalárskeho  štúdia  sa  udeľuje  akademický titul „bakalár“ 

(v skratke „Bc.“). 

Absolvovanie bakalárskeho študijného programu je podľa zákona základnou 

podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa.  

 

 

Študijný odbor: 6314 CESTOVNÝ RUCH 

Študijný program: cestovný ruch 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 

Garant študijného programu: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Profil absolventa: Absolvent má dostatok teoretických vedomostí zo 

všeobecnej ekonomickej teórie, teoretických  

a praktických skúseností z ekonomiky a financovania 

podnikov cestovného ruchu, prevádzkových a riadiacich 

procesov, kvantitatívnych metód, informačných 

a komunikačných technológií, marketingu a práva, čo mu 

umožňuje riadiť obchodno-prevádzkové procesy a prácu 

zamestnancov v malých a stredných podnikoch 

cestovného ruchu. Dokáže analyzovať a diagnostikovať 

vnútorné a vonkajšie prostredie podniku, vypracovať 

podnikateľský plán, viesť pracovný kolektív, argumentmi 

a novými  podnetmi ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí. 

Vie v písomnej a ústnej forme komunikovať v dvoch 



cudzích jazykoch so zahraničnými partnermi 

a zákazníkmi, ako aj  v marketingovej komunikácii. 

V komunikácii s domácimi a zahraničnými partnermi a 

zamestnancami podniku je schopný poskytovať 

informácie, zostaviť argumenty, obhájiť riešenia a dospieť 

k spoločným úsudkom. Získané poznanie a schopnosti zo 

študijného odboru cestovný ruch ho oprávňujú na 

manažovanie prevádzkových a riadiacich  procesov 

v hoteloch, cestovných kanceláriách a cestovných 

agentúrach, kúpeľných podnikoch a ďalších zariadeniach 

cestovného ruchu, je pripravený v tejto sfére aj súkromne 

podnikať.  Nadobudnuté vedomosti, zručnosti 

a kompetencie mu umožňujú pokračovať v druhom stupni 

vysokoškolského štúdia s vysokou mierou samostatnosti. 

 

 

 

 

Študijný odbor: 6284 EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

Študijný program: ekonomika a manažment podniku 

študijný program ekonomika a manažment podniku 

fakulta uskutočňuje v dennej forme štúdia aj v anglickom 

jazyku (BUSINESS ECONOMICS AND 

MANAGEMENT). 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 

externá – štandardná dĺžka štúdia 4 roky 

Garant študijného programu: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra ekonomiky a manažmentu podniku 

Profil absolventa: Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného 

programu ekonomika a manažment podniku (podnikový 

ekonóm, podnikateľ) získa dostatok teoretických 

vedomostí a praktických skúseností najmä z oblasti 

hospodárenia podniku, financií a finančno-ekonomickej 

analýzy, tvorby základného podnikateľského plánu, 

riadenia ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu, 

práva, účtovníctva a štatistiky. Dokáže analyzovať 

základné ekonomické javy a procesy v podniku a jeho 

okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia na 

nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Na základe 

získaných vedomostí, schopností a zručností bude 

z hľadiska osobnostnej a sociálnej zrelosti spoločensky 

zodpovedný, bude rešpektovať etické princípy 

v podnikaní, bude schopný argumentovať, prezentovať 

a obhájiť svoje postoje a návrhy, pracovať v tíme, 

efektívne komunikovať aj v cudzom jazyku a 

využívať pritom výpočtovú a komunikačnú techniku. 

Získané poznanie a schopnosti mu umožnia uplatniť sa  

najmä na nižšom a strednom stupni riadenia rôznych 

veľkostných typov podnikov, ale aj podnikať ako fyzická 

či právnická osoba.  Bude schopný ďalej sa vzdelávať 



v druhom stupni štúdia v disciplínach, ktoré budú rozvíjať 

jeho kvalifikáciu. 

 

 

 

 

Študijný odbor: 6271 FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE 

Študijný program: financie, bankovníctvo a investovanie 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 

externá – štandardná dĺžka štúdia 4 roky 

Garant študijného programu: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. 

Garantujúce pracovisko: katedra financií a účtovníctva 

Profil absolventa: 1. Výsledky vzdelávania 

Absolvent študijného programu financie bankovníctvo a 

investovanie v prvom stupni po absolvovaní preukazuje 

širšie znalosti a pochopenie teórií koncepcií a metód 

v kľúčových oblastiach financií súkromnej i verejnej sféry 

bankovníctva poisťovníctva finančných trhov a účtovníctva 

na úrovni prierezových vedomostí. Rozumie alternatívam 

podmienkam a obmedzeniam aplikácie týchto teórií 

koncepcií a metód v praxi na úrovni zodpovedajúcej 

súčasnému stavu poznania. Komplex ťažiskových vedomostí 

študijného programu financie bankovníctvo a investovanie je 

dotváraný poznatkami z oblasti spoločenských a 

ekonomických vied kvantitatívnych metód informačných 

technológií a odborného cudzieho jazyka.  

Absolvent študijného programu dokáže prostredníctvom 

využitia odborných vedomostí z financií bankovníctva a 

investovania riešiť na základe rámcovo vymedzeného 

zadania praktické problémy v odbore. Vie aktívne 

vyhľadávať systematizovať a interpretovať relevantné 

finančné i nefinančné informácie s aplikáciou finančno-

analytických postupov a dospieť k úsudkom zohľadňujúcim 

príslušné spoločenské vedecké a etické problémy.  

Absolvent študijného programu je pripravený rozhodovať 

sa samostatne a zodpovedne v známych súvislostiach na 

základe širšieho zadania a pridelených zdrojov koordinovať 

činnosť tímu a zodpovedať za jeho výsledky. Má schopnosť 

zhrnúť a komunikovať informácie názory problémy riešenia 

s odbornou aj neodbornou komunitou. Pre účely ďalšieho 

vzdelávania získal schopnosti umožňujúce mu absolvovať 

ďalší stupeň vzdelávania založený na vysokom stupni 

samostatnosti. 

2. Možnosti uplatnenia 

Absolvent študijného programu financie bankovníctvo 

a investovanie je po úspešnom absolvovaní bakalárskeho 

štúdia odborne pripravený pre prax v komerčnej sfére 

i neziskovom sektore na národnej i medzinárodnej úrovni 

v rôznych oblastiach financií. Jeho uplatnenie je 

predovšetkým na úrovni nižšieho a stredného manažmentu 



vo finančných oddeleniach podnikateľských subjektov vo 

finančných inštitúciách vo verejnej správe a pri finančnom 

sprostredkovaní a poradenstve. Absolvovanie bakalárskeho 

stupňa tiež poskytuje solídny základ pre ďalšie štúdium na 

druhom stupni v rovnakých respektíve príbuzných študijných 

programoch doma i v zahraničí. 

  

 

 

 

Študijný odbor: 6218 VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLY ROZVOJ 

Študijný program: teritoriálny manažment 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 

Garant študijného programu: doc. Ing. Soňa Čapková, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja 

Profil absolventa: Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu 

Teritoriálny manažment  získa základné vedomosti 

z ekonómie, verejnej správy, verejných financií, práva, 

vybraných oblastí manažmentu, marketingu, informatiky a  

ďalších spoločensko-vedných disciplín s dôrazom na ich 

priestorový aspekt. Rozumie podstatným súvislostiam 

a zákonom determinujúcich rozhodovanie ekonomických 

subjektov. Osvojí si poznatky potrebné pre kvantitatívne 

analýzy, modelovanie, prognózovanie a pre využívanie 

rôznych softvérových aplikácií, ktoré uplatní pri odborných 

a riadiacich činnostiach v oblasti verejnej správy 

a regionálneho rozvoja. Štúdiom nadobudne 

interdisciplinárny pohľad nevyhnutný pre flexibilnú 

adaptáciu na trhu práce. 

Absolvent ovláda moderné informačné technológie, 

má rozvinuté komunikačné a prezentačné zručnosti v 

materinskom a cudzom jazyku. Dokáže spracovať, 

interpretovať informácie a dáta, kriticky ich vyhodnocovať 

a využívať pri riešení praktických problémov 

v podmienkach organizácií a inštitúcií verejného, 

súkromného a neziskového sektora na miestnej, regionálnej, 

národnej a medzinárodnej úrovni. Je spôsobilý efektívne 

pracovať v tíme. 

Počas štúdia nadobudne schopnosť systematizovať 

a aplikovať získané poznatky, rozhodovať o prioritách pri 

odborných a riadiacich činnostiach v organizáciách 

a inštitúciách verejnej správy na všetkých stupňoch, 

v organizáciách orientovaných na miestny a regionálny 

rozvoj vrátane verejno-právnych, súkromných 

a neziskových organizácií. Je spôsobilý robiť ekonomické 

a finančné analýzy. Pozná základné demografické 

charakteristiky a trendy a je schopný analyzovať ich vplyv 

na rozvoj územia. Flexibilne reaguje na neustále sa meniace  

konkurenčné prostredie a prijíma rozhodnutia v súlade 

s etickými princípmi a právnymi normami.  

Vie spolupracovať na profesionálnej úrovni 



s predstaviteľmi iných sektorov, koordinovať aktivity a 

hľadať konsenzuálne riešenia v zmysle princípov 

demokracie. Je odborne a jazykovo kompetentný 

participovať na tvorbe a implementácii rozvojových 

projektov finančne podporovaných Európskou úniou 

a inými národnými a medzinárodnými inštitúciami. Dokáže 

efektívne a flexibilne pracovať v domácich 

a medzinárodných pracovných skupinách a projektových 

tímoch. Kontinuálne si osvojuje nové poznatky a  zručnosti 

a pokračuje tak v osobnom profesionálnom rozvoji. 

Vzhľadom na komplexnosť študijného programu sú 

možnosti uplatnenia absolventov bakalárskeho štúdia na 

pozíciách výkonných pracovníkov a pracovníkov na nižšom 

a strednom stupni manažmentu vo verejnom, súkromnom 

a neziskovom sektore na medzinárodnej, národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni. Absolvent nájde uplatnenie 

v organizáciách a inštitúciách miestnej a regionálnej 

samosprávy a nimi založených a zriadených subjektoch, 

inštitúciách a organizáciách ústrednej a miestnej štátnej 

správy, neziskových, poradenských, konzultačných 

a vzdelávacích inštitúciách, rozvojových agentúrach. 

 

 

 

Študijný odbor: 6252 VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY 

Študijný program: verejná ekonomika a manažment 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 

Garant študijného programu: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja 

Profil absolventa: Absolvent I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom 

programe „Verejná ekonomika a manažment“ v rámci 

študijného odboru „Verejná ekonomika a služby“ je 

schopný analyzovať a systematizovať súčasné trendy a 

problémy verejnej ekonomiky, ekonomickej a sociálnej 

štruktúry území a vybraných odvetví národného 

hospodárstva. Má základné poznatky o legislatívnej, 

inštitucionálnej a ekonomickej základni subjektov 

riadiacej, rozhodovacej a výkonnej sféry verejného 

sektora, organizácií neziskového sektora a súkromného 

sektora. Profil absolventa vychádza zo štandardných a 

obsahovo porovnateľných študijných programov na 

renomovaných zahraničných univerzitách, čo umožňuje 

širokú mobilitu študentov. 

Absolvent má všeobecné vedomosti a ovláda základné 

ekonomicko-sociálne a právne pojmy a kategórie 

nevyhnutné pre okruh poznania v oblasti verejnej 

ekonomiky a manažmentu, zvládne nosné témy jadra 

znalostí odboru verejná ekonomika a služby s akcentom na 

ich aplikovateľnosť v praxi, osvojí si matematicko–

štatistické, účtovnícke a administratívne metódy, na 



základe ktorých bude schopný vyhodnocovať sociálno–

ekonomické javy a procesy verejnej ekonomiky. Študijný 

program poskytuje teoretické vedomosti o zákonitostiach 

rozvoja verejnej ekonomiky a služieb, o podmienkach  

ekonomického a sociálneho rozvoja, o nových trendoch v 

ekonomike a riadení služieb, o normách, pravidlách, 

kompetenciách vo verejnom sektore.  

Dokáže využívať teoretické poznatky v praxi, vykonávať 

manažérske funkcie na základnom a strednom stupni 

riadenia, verbálne a manažérsky komunikovať v oblasti 

riadenia ekonomických a sociálnych procesov, hodnotiť 

procesy v službách z aspektu efektívnosti a kvality ich 

poskytovania, uplatňovať exaktné i mäkké rozhodovacie 

techniky. Ovláda informačné technológie, počítačovú 

techniku a ďalšie prakticky zamerané podporné 

prostriedky a zručnosti umožňujúce komunikáciu, 

spracovávanie, skúmanie, vyhodnocovanie údajov a 

prenos informácií. 

Je súčasťou tímov pre oblasť verejného sektora, verejných 

služieb, verejnej politiky a verejnej správy. Má schopnosti 

odbornej jazykovej komunikácie vo svetových jazykoch, 

vie analyzovať kvantitu a kvalitu služieb, dokáže 

organizovať a riadiť stredne veľké pracovné a projekčné 

tímy, je schopný uplatniť spoločenské a etické aspekty 

získanej profesie, argumentovať a realizovať prijaté 

riešenia. 

Je pripravený na implementáciu poznatkov do praktického 

života, vrátane odhaľovania potenciálnych rizík pri ich 

aplikácii. Môže sa uplatniť v odvetviach služieb tak vo 

verejnom, ako aj súkromnom sektore, v organizáciách 

poskytujúcich netrhové a trhové služby, v orgánoch štátnej 

správy a územnej samosprávy, v manažmente neziskových 

organizácií 

 

 

 

Študijný odbor: 6289 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. 

 


