
 

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB 
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica,  048/446 61-24, 25, 27, 32,  

http://www.ef.umb.sk  

Inštitút manažérskych systémov v Poprade 

Francisciho 910/8, 058 01 Poprad,  052/426 2322 

e-mail: martina.lapsanska@umb.sk 

 

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

doručeného dňa 22-05-2017 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

dodatočne ponúka štúdium inžinierskeho študijného programu  

PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY  

v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku. 
 

Termín podania prihlášky: do 24. júla 2017 (druhý stupeň štúdia) 

 

 

Termín konania prijímacej skúšky: 24. augusta 2017 (druhý stupeň štúdia) 

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 

40,00 € / 37,00 € inžinierske štúdium / elektronická prihláška 

 

Fakturačné údaje: 

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Názov a adresa banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

variabilný symbol: 1032 

špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR),  

                               dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači) 

konštantný symbol: 0308 

správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača 

 

Upozornenie:  

Všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa). 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa 

v informačnom systéme univerzity.   
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Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2017/2018  

Fakulta Študijný program 
Forma 

štúdia 

Stupeň 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 
Miesto štúdia 

Plán 

prijatia 

EF podnikové manažérske systémy D Ing. 2 Poprad 60 

Spolu Ing. denné 60 

EF podnikové manažérske systémy E Ing. 3 Poprad 40 

Spolu Ing. externé 40 

SPOLU 100 

 

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY A SPÔSOB ICH USKUTOČNENIA 

 

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú 

povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. 

Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť 

najneskôr v deň zápisu na štúdium.  

 

 

Podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia 

 

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia 

na fakulte. 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého 

stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho 

štúdia v príslušnom študijnom odbore na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač 

získať maximálne 100 bodov. 

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali 

bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý 

ukončili v bakalárskom stupni štúdia. Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného 

programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom 

stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky 

rozhoduje dekan. 

V prípade, že počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, 

prevyšuje predpokladaný počet prijatých uchádzačov, má dekan fakulty právo rozhodnúť 

o prijatí na štúdium na základe priemerného prospechu v prvom stupni štúdia. 

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa 

celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity 

študijných programov. 

Uchádzačom, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku na fakultu a boli na štúdium 

prijatí, zapísali sa na štúdium a boli zo štúdia vylúčení, môže dekan fakulty prijímaciu skúšku 

odpustiť. 

 

 

 

 



 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

 

Študijný program Podnikové manažérske systémy v študijnom odbore 6284 Ekonomika 

a manažment podniku, profiluje absolventa na jednej strane sústavou povinných predmetov 

do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém pozostávajúci z funkčných 

organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo realizujú procesy organizácie a dokáže viesť 

skupiny ľudí pre naplnenie cieľov organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo 

organizačných jednotiek. Tento primárny profil absolventa je naplnený získavaním teoretických 

vedomostí vo všetkých povinných predmetoch a praktických schopností a zručností v povinných 

predmetoch s projektovou prácou, medzi ktoré patrí Strategický manažment, Logistika, 

Projektový manažment a Diplomová práca. Uplatnenie absolventov s týmto primárnym profilom 

umožňuje zastávať riadiace pozície na všetkých úrovniach riadenia, najmä však na vrcholových 

a strategických úrovniach a to nezávisle od veľkosti organizácie a charakteru jej produktov. 

Sekundárne sa absolvovaním študijného programu Podnikové manažérske systémy vytvára 

predpoklad pre uplatnenie absolventov v špecializačných manažérskych pozíciách ako je 

manažér kvality, environmentu a bezpečnosti a audítor manažérskych systémov. Tieto dve 

pracovné pozície sú v praxi žiadané na strane profesijných organizácií venujúcich sa 

konzultačnej a poradenskej práci v oblasti manažmentu kvality a na strane certifikačných 

organizácií pre manažérske systémy. Prioritné je však uplatnenie absolventov v praxi 

organizácií, ktoré pri vytváraní hodnoty v podobe výrobkov a služieb potrebujú vytvoriť 

manažérske systémy a zabezpečiť tak čo ich najvyššiu kvalitu. Sekundárna profilácia absolventa 

je zabezpečená prostredníctvom dvoch blokov povinne voliteľných predmetov a to Udržateľný 

rozvoj manažérskych systémov a Auditovanie a certifikácia manažérskych systémov. 

 

 

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.,  048/446 2168, e-mail: gabriela.korimova@umb.sk 
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