
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  NA EKONOMICKEJ FAKULTE UMB  

V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 

(študijné programy akreditované po 01. 01. 2013) 

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

 

Inžinierske 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  inžinierskeho  štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa. Štandardná  dĺžka štúdia pre inžiniersky študijný program vrátane odbornej 

praxe je na fakulte: 

a) v dennej forme štúdia dva akademické roky, 

b) v externej forme štúdia tri 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  inžinierskeho štúdia  sa  udeľuje  akademický titul „inžinier“ 

(v skratke „Ing.“). 

 

 

Študijný odbor: 6314 CESTOVNÝ RUCH 

Študijný program: ekonomika a riadenie cestovného ruchu 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 2 roky 

Garant študijného programu: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Profil absolventa: Preukázané vedomosti a schopnosti získané bakalárskym 

štúdiom, ďalej rozvinuté a prehĺbené o integračné procesy 

v cestovnom ruchu, regionálne plánovanie, manažérske 

metódy a spôsobilosti v riadení podnikov cestovného 

ruchu, schopnosť interkultúrnej komunikácie, schopnosť 

spracúvať stratégie podnikov a regiónov cestovného ruchu 

vie využiť pri riešení problémov cestovného ruchu 

v širších multidisciplinárnych súvislostiach v národnom 

a interkultúrnom prostredí. Získané poznanie 

a kompetencie mu umožňujú formulovať vlastné úsudky 

založené na názoroch odborníkov, pri neúplných alebo 

obmedzených informáciách zohľadňujúcich spoločenskú 

a etickú zodpovednosť. Absolvent druhého stupňa štúdia 

je pripravený pre prácu v cestovnom ruchu v národnom 

a medzinárodnom priestore. Získané schopnosti 



a kompetencie, všeobecne a špecificky orientované, ho 

oprávňujú vykonávať povolania na strednom a 

vrcholovom stupni riadenia v podnikoch cestovného ruchu 

s národnou a zahraničnou účasťou, v regionálnych 

a národných orgánoch, organizáciách a agentúrach 

cestovného ruchu, zahraničných zastúpeniach, 

poradenských, konzultačných a projektových 

organizáciách, v štátnej správe a samospráve, v školstve 

a výskume. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti 

a kompetencie mu umožňujú ďalej sa vzdelávať.   

 

 

 

Študijný odbor: 6284 EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

Študijný program: ekonomika a manažment malých a stredných podnikov 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 2 roky 

externá – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 

Garant študijného programu: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra ekonomiky a manažmentu podniku 

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 ekonomika a manažment 

malých a stredných podnikov je schopný riešiť riadiace 

problémy a prijímať kvalifikované manažérske 

rozhodnutia na úrovni malých a stredných podnikov. 

Ovláda moderné metódy a techniky manažérskeho 

rozhodovania, dokáže implementovať ekonomicko-

finančné nástroje v praxi malých a stredných podnikov, 

osvojil si základy komerčného práva. Ovláda 

problematiku medzinárodného obchodu a podnikania, 

firemného plánovania, kontrolingu a daňovníctva. Získané 

vedomosti, schopnosti a zručnosti mu umožňujú 

organizovať prácu v tíme a zvládnuť manažérsku 

komunikáciu v cudzom jazyku. Je schopný rozvíjať 

aplikácie využívania modernej výpočtovej a komunikačnej 

techniky, realizovať ekonomický výskum a tvorivo 



aplikovať výsledky poznania v podnikateľskej praxi. 

Absolvent druhého stupňa štúdia sa uplatní na strednom 

a vrcholovom stupni riadenia v podnikovej sfére,  ale aj 

v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v projektových 

a poradenských organizáciách,  prípadne môže pokračovať 

v ďalšom vzdelávaní v treťom stupni vysokoškolského 

štúdia. Jeho vedomosti mu umožnia začať kariéru aj ako 

samostatnú zárobkovú činnosť. 

 

 

 

Študijný odbor: 6284 EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

Študijný program: marketingový manažment podniku 

študijný program marketingový manažment podniku 

fakulta uskutočňuje v dennej forme štúdia aj v anglickom 

jazyku (MARKETING MANAGEMENT OF 

BUSINESS). 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 2 roky 

Garant študijného programu: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra ekonomiky a manažmentu podniku 

Profil absolventa: Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia 

v študijnom programe Marketingový  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 marketingový manažment 

podniku pozná zásady a nástroje marketingového riadenia 

a vie ich využiť v riadiacej práci. Dokáže identifikovať 

hrozby a príležitosti na trhu a na základe analýz vie 

formulovať podnikovú víziu a stratégiu. Vie vybrať 

relevantné metódy a nástroje pre formulovanie 

marketingovej stratégie a vie ich transformovať do sústavy 

podnikových plánov a projektov. Pre potreby hodnotenia 

javov a manažérskych rozhodnutí vie získať potrebné 

informácie o trhu a na základe nich vytvoriť vybrané 

informačné systémy podniku. Aplikáciou matematicko-

štatistických metód s využitím informačných technológií 

dokáže analyzovať javy, hodnotiť výsledky podniku a na 

základe toho prijať a realizovať potrebné rozhodnutia. Vie 



vykonať analýzy okolia a na základe toho pripraviť 

podklady pre rozhodovanie v oblasti manažmentu a 

marketingu. Dokáže vytvoriť programy pre potreby 

riadenia vzťahov so zákazníkmi. Vie navrhnúť stratégiu 

a proces budovania značky, vie vytvoriť dokumentáciu pre 

systémy kvality a túto aplikovať do princípov riadenia 

kvality. Môže pracovať ako na pozícii manažér produktu, 

značky, predaja, marketingovej komunikácie, prieskumu 

trhu, marketingových analýz a dokáže riadiť aj iné útvary 

zodpovedné za plnenie marketingových funkcií podniku 

s národnou alebo nadnárodnou pôsobnosťou. Uplatní sa 

v podnikoch výroby a predaja spotrebných 

a priemyselných produktov a služieb, ako aj v 

projektových a poradenských organizáciách. Má 

predpoklady založiť si vlastný podnik alebo pokračovať 

v ďalšom stupni štúdia. 

 

 

 

Študijný odbor: 6284 EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

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. 

 

 

 

Študijný odbor: 6271 FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE 

Študijný program: financie, bankovníctvo a investovanie 

študijný program financie, bankovníctvo a investovanie 

fakulta uskutočňuje v dennej forme štúdia aj v anglickom 

jazyku (FINANCE, BANKING AND INVESTMENT). 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 2 roky 

Garant študijného programu: prof. Ing. Marta Orviská, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra financií a účtovníctva 

Profil absolventa: 1. Výsledky vzdelávania 

Cieľom študijného programu financie, bankovníctvo 

a investovanie je pripraviť fundovaných odborníkov, 

schopných predvídať vznik zložitých rozhodovacích situácií 

vo všetkých oblastiach financií analyzovať ich a riešiť. 

Študijný program druhého stupňa nadväzuje na vedomosti 

a schopnosti nadobudnuté v prvom stupni štúdia, prehlbuje 

ich a poskytuje priestor pre originálne rozvíjanie 

a využívanie myšlienok v oblasti financií. 

Absolvent preukazuje hlboké a prierezové vedomosti vo 

financiách, vie uplatniť svoje vedomosti, schopnosti 

a zručnosti pri riešení finančných problémov v rôznych 

podmienkach na národnej i nadnárodnej úrovni. Absolvent 

získava teoretické aj praktické skúsenosti s využitím 

renomovaných informačných systémov. 

Absolvent študijného programu financie, bankovníctvo 

a investovanie dokáže riešiť problémy a koordinovať 

postupy v tímoch, samostatne a zodpovedne rozhodovať 

v meniacom sa prostredí. Dokáže svoje vedomosti, závery 

a úvahy jednoznačne poskytnúť odbornej i laickej verejnosti, 

je schopný vzdelávať sa v rámci ďalšieho štúdia v odbore 

financie a príbuzných odboroch. 

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa budú 



determinované vnútorne špecifikovanými predmetmi 

širokospektrálne založeného študijného programu a budú 

rozvíjané prostredníctvom tréningových metód a 

prípadových štúdií. Absolvent študijného programu je 

schopný riešiť finančné, ekonomické a manažérske problémy 

v rôznych oblastiach financií doma i v zahraničí. 

2. Možnosti uplatnenia 

Absolvent študijného programu sa uplatní v rôznych 

sektoroch a odvetviach národného hospodárstva na makro 

i mikroúrovni, predovšetkým vo finančných inštitúciách, ale 

aj v iných podnikoch a organizáciách súkromného 

i verejného sektora, v inštitúciách finančného trhu, 

v medzinárodných finančných inštitúciách a v orgánoch 

štátnej správy na všetkých úrovniach, v oblasti správy daní 

a daňového poradenstva, účtovníctva a audítorstva. 

Absolvent je pripravený vykonávať stredné a vrcholové 

riadiace funkcie vo finančne zameraných útvaroch 

podnikovej a verejnej a štátnej sféry na národnej 

i medzinárodnej úrovni. Absolvent získava predpoklady pre 

ďalšiu vedeckú a pedagogickú prácu so zameraním na 

finančný manažment podnikov, fiškálnu a menovú analýzu a 

prognózu, finančné trhy, medzinárodné financie. Absolvent 

nachádza uplatnenie v komerčných bankách i centrálnej 

banke, v konzultačných a audítorských spoločnostiach, vo 

výskumných inštitúciách, v oblasti školstva a informačných 

technológií. Získané vedomosti a komunikačné schopnosti 

umožnia absolventovi pôsobiť aj v medzinárodných 

inštitúciách. 

  

 

 

 

Študijný odbor: 6218 VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLY ROZVOJ 

Študijný program: teritoriálne štúdiá 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 2 roky 

Garant študijného programu: prof. Ing. Mária Uramová, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja 

Profil absolventa: Inžiniersky študijný program Teritoriálne štúdiá je 

ekonomicky orientovaný multidisciplinárny študijný 

program zameraný na štúdium riadenia území a procesov 

zmien, ktoré prebiehajú v konkrétnom priestore. Pripravuje  

novú generáciu odborníkov, manažérov a lídrov v oblasti 

miestneho a regionálneho rozvoja v domácom a 

medzinárodnom prostredí. Absolvent tohto programu 

nadobudne počas štúdia vedomosti potrebné pre poznanie a 

analýzu miestnej a regionálnej ekonomiky, využívanie 

informačných systémov, plánovanie sociálneho, 

ekonomického a environmentálneho rozvoja územných 

celkov v súlade s princípmi etiky a právnymi normami. Má 

vedomosti nevyhnutné pre uplatňovanie najnovších 

manažérskych prístupov a nástrojov v inštitúciách verejnej 



správy, pre manažment a marketing organizácií súkromného 

a neziskového sektora participujúcich na rozvoji územia. 

Absolvent získa kľúčové zručnosti zahŕňajúce analýzu dát, 

motiváciu a riadenie pracovníkov, schopnosť riešiť 

problémy pomocou tímovej práce a zainteresovať do 

spolupráce rôzne odvetvia a organizácie.  Profesionálne 

pristupuje k hodnoteniu a konštruktívnej kritike javov 

a procesov pôsobiacich na formovanie miestneho 

a regionálneho rozvoja v medzinárodnom kontexte. Vie 

kreatívne využívať nadobudnuté vedomosti pri spracovaní 

strategických dokumentov na územiach s rozličným 

stupňom rozvoja. Pozná a vie uplatniť širokú škálu metód, 

vrátane základných interdisciplinárnych nástrojov, ako napr. 

geografický informačný systém, finančné a matematicko-

štatistické analýzy a terénne výskumy s cieľom lepšie 

porozumieť potrebám municipalít a regiónov a sociálno-

ekonomickým zmenám, ktoré v nich prebiehajú. 

Po ukončení štúdia absolvent dokáže pochopiť a analyzovať 

komplexné problémy, kriticky ich zhodnotiť a navrhnúť 

konkrétne riešenia. Je schopný uplatňovať interdisciplinárny 

a holistický prístup v procesoch plánovania a rozhodovania 

v organizáciách verejného, súkromného a neziskového 

sektora zainteresovaných do rozvoja územných celkov. 

Iniciatívne a flexibilne pristupuje k príprave a implementácii 

domácich a zahraničných projektov. Vďaka nadobudnutým 

vedomostiam, zručnostiam a schopnosti komunikovať 

v cudzom jazyku dokáže kreatívne viesť interdisciplinárne a 

medzinárodné tímy pri riešení sociálno-ekonomických 

problémov teritoriálneho rozvoja vo vyspelých 

a rozvojových ekonomikách. Vie systematicky a tvorivo 

pristupovať k ovplyvňovaniu a riadeniu sociálnych, 

ekonomických a fyzických zmien obcí, miest, 

metropolitných oblastí, regiónov a štátov pri rešpektovaní 

princípov demokratického rozhodovania. 

Absolvent svoju erudíciu a kompetencie využije v riadiacich 

funkciách orgánov ústrednej štátnej správy, miestnej štátnej 

správy, územnej samosprávy a ďalších nimi zriadených a 

založených subjektoch. Uplatní sa tiež v organizáciách 

podieľajúcich sa na rozvoji územia, v súkromnom aj 

neziskovom sektore, vo vedeckých a výskumných 

inštitúciách, rozvojových a poradenských agentúrach, ale aj 

ako konzultant alebo poradca v špecifických oblastiach. 

Multidisciplinárne vzdelaný a flexibilný absolvent dokáže 

pracovať v domácom a medzinárodnom prostredí. 

 

 

 

Študijný odbor: 6252 VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY 

Študijný program: ekonomika verejného sektora 

Forma štúdia: denná – štandardná dĺžka štúdia 3 roky 



Garant študijného programu: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. 

Garantujúce pracovisko: katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja 

Profil absolventa: Absolvent je kvalifikovaný, vysokoškolsky vzdelaný 

ekonóm – manažér schopný riadiť široké spektrum 

organizácií verejného, neziskového a súkromného sektora. 

Má hlboké prierezové vedomosti v študovanej oblasti, 

chápe interdisciplinárne súvislosti o fungovaní a štruktúre 

verejného sektora a sektora služieb, má predpoklady pre 

vykonávanie riadiacich funkcií v orgánoch verejnej 

správy, v organizáciách zabezpečujúcich služby, a to tak 

neziskových ako aj ziskových. Uplatní sa aj vo vedeckých 

a výskumných inštitúciách. Vie komunikovať vo 

svetových jazykoch a má vedomosti a zručnosti pre 

využívanie informačných systémov vo verejnom sektore, 

verejnej správe, ako aj sektore služieb.  

Ťažisko vzdelávania v programe má prierezový, 

odvetvový a podnikový charakter vo vybraných 

odvetviach verejných služieb (zdravotníctvo, školstvo, 

sociálne služby, penzijné systémy, kultúra, silové rezorty a 

pod.). Rozsah vedomostí vrátane praktických skúseností 

umožní absolventovi vstúpiť do praktického 

profesionálneho života alebo pokračovať v treťom stupni 

vysokoškolského štúdia.  

Absolvent má prehľad v ekonomických teóriách verejného 

sektora a služieb, chápe národohospodárske súvislosti a 

vzťahy súkromného a verejného sektora vo vzťahu k 

uspokojovaniu potrieb. Zvláda témy z oblasti kompetencií 

organizácií verejného sektora a služieb, príčin zlyhávania 

trhu ako i verejného sektora, príčin existencie verejného 

sektora, verejnej voľby, mechanizmov alokácie zdrojov, 

efektívnosti verejného sektora a služieb, oceňovanie 

verejných projektov, metód hodnotenia efektívnosti, 

tvorby hodnoty vo verejnom sektore a službách, 

financovania verejného sektora a služieb, sociálnej 

ekonomiky a sociálneho podnikania. 

Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti 

a informácie, integrovať a využívať ich v praxi. Má 

schopnosť tvorivým a systematickým spôsobom 

analyzovať a porozumieť špecifikám fungovania 

verejného sektora a služieb, je zručný v uplatňovaní 

manažérskych techník pri riadení odvetví verejného 

sektora a organizácií služieb ziskového i neziskového 

charakteru. 

Má praktické schopnosti a zručnosti, na základe ktorých je 

schopný spolupracovať na projektoch ekonomického a 

sociálneho rozvoja verejného sektora a služieb. Využíva 

metódy a nástroje verejnej politiky. Dokáže vytvárať a 

riadiť tímy pre oblasť verejného sektora a služieb, 

pracovať v domácich, medzinárodných pracovných a 

projekčných tímoch multidisciplinárneho charakteru, v 



národných a nadnárodných inštitúciách. Je schopný 

samostatne a zodpovedne formulovať a implementovať 

rozhodnutia. Absolvent ovláda techniky a prostriedky 

prezentácie a pôsobenia na verejnú mienku.  

Absolvent tvorivo aplikuje získané poznatky v 

spoločenskej praxi, uvádza do života a aktívne prezentuje 

vlastné riešenia problémov pri zvyšovaní efektívnosti 

verejného sektora a služieb, aplikuje kvantitatívne a 

manažérske metódy rozhodovania v procesoch 

poskytovania služieb. 

Je kompetentný vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a 

praktické poznatky o verejnej ekonomike, verejnej 

politike, verejnom sektore, a verejných službách laickej i 

odbornej verejnosti. 

Absolvent študijného programu „Ekonomika a manažment 

verejných služieb“ nájde uplatnenie: 

- v nadnárodných orgánoch a inštitúciách, 

- v ústredných orgánoch štátnej správy, 

- v miestnej štátnej správe a územnej samospráve, 

- v subjektoch, organizáciách a inštitúciách verejného 

sektora a služieb v zdravotníctve, školstve, kultúre, športe, 

sociálnej starostlivosti a silových rezortov, 

- v súkromných a verejných inštitúciách neziskového 

charakteru, 

- v súkromnoprávnych organizáciách poskytujúcich 

služby, 

- vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, 

- vo verejnoprávnych inštitúciách typu sociálnej a 

zdravotných poisťovní. 

Môže pôsobiť na pozíciách analytikov, kontrolórov, 

vedúcich odborov a oddelení, a iných pozíciách líniových, 

stredných a vyšších manažérov a PR manažérov, 

výskumných a odborných pracovníkov, projektových 

manažérov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


