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Absolventi študijného programu financie, bankovníctvo 

a investovanie alebo jeho predchodcov  

a ich úspešné životné príbehy... 

 
 
Ing. Stanislava Drobcová 
Pozícia: Poradca klienta, Tatra banka, a.s. 

 
 

Uplatnenie som ako "čerstvá" absolventka FBI našla v oblasti bankovníctva a preto si 
myslím, že vyštudovanie odboru Financie, bankovníctvo a investovanie mi k tomu výraznou 
mierou dopomohlo. Konkrétne som to zistila pri absolvovaní školení pred nástupom do 
práce, kde mi teoretické ako aj praktické poznatky pomohli pri štúdiu a úspešnom 
absolvovaní školenia. V oblasti bankovníctva som sa uplatnila na pozícii poradca klienta v 
jednej z troch najväčších bánk na slovenskom trhu. 
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Ing. Emília Farkašová 
Pozícia: Metodik/analytik pre oblasť 
treasury v Dexii banke Slovensko, a.s. 

 
 

Myslím, že študijný program FBI EF UMB v BB je to najlepšie, čo môže SR v tejto 
oblasti poskytnúť. Jedinou veľkou nevýhodou je, že v Banskej Bystrici nie je možné nejaké 
extra uplatnenie v tejto oblasti (hlavne počas štúdia). Človek nemá ako nabrať 
skúsenosti, ktoré v tejto dobe tak veľmi vyžadujú. Ja som zamestnaná ako metodik/analytik 
pre oblasť treasury v Dexii banke Slovensko - centrála Žilina. Mám na starosti modul 
Securities, nastavenie bankového informačného systému pre oblasť tipovania cenných 
papierov kapitálového trhu, ako aj obchodovania s týmito cennými papiermi a ich 
účtovanie. Absolventov EF UMB ako aj bývalého programu FBI na fakulte financií si u nás 
veľmi chvália a uprednostňujú ich pred absolventmi iných vysokých škôl. K úspešnému 
absolvovaniu výberového konania prispeli najmä vedomosti a téma a spracovanie mojej 
diplomovej práce.  

 
 
Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, PhD.  
 
Pozícia: Vedúca oddelenia controllingu 
CITROËN Česká republika, s.r.o., Praha 
 

 
 

Som absolventkou študijného odboru Financie, Bankovníctvo a Investovanie na 
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po skončení inžinierskeho (magisterského) 
štúdia som pôsobila na fakulte ako odborná asistentka (výučba predmetov: Bankovníctvo, 
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Podnikové financie, Poistná matematika) a súčasne som absolvovala doktorandské štúdium 
v odbore Riadenie a ekonomika podniku. V rámci štúdia som dostala príležitosť zúčastniť 
sa výskumnej stáže na Univerzite v Poitiers vo Francúzsku, ktorá bola významným 
prínosom pre moju dizertačnú prácu.  

Kombinácia finančného vzdelania na vysokej úrovni, ktorého sa mi dostalo spolu 
s jazykovou vybavenosťou, ktorú som mala možnosť počas štúdia rozvíjať, mi otvorili 
dvere k mojej súčasnej profesii. Pracujem ako finančný controllor pre importéra francúzskej 
automobilky a v plnej miere aplikujem vedomosti, ktoré som získala štúdiom na vysokej 
škole. Kľúčovými oblasťami mojej prace sú zostavovanie a vyhodnocovanie plnenia 
rozpočtov, finančné analýzy, sledovanie a revízia obchodnej marže a prevádzkových 
nákladov, návrhy opatrení na optimalizáciu nákladov, riadenie cash-flow, sledovanie 
správnosti účtovných záznamov a administrácia podporných informačných systémov.     
Moje študijné zameranie sa natoľko osvedčilo, že spoločnosť Citroën pri hľadaní 
uchádzačov o pozíciu na finančnom oddelení opätovne oslovila absolventov študijného 
odboru FBI na UMB. Celkovo pre automobilku Citroën pracujú traja naši absolventi, 
pričom jeden z nich na pozícii Finančného riaditeľa filiálky vo Švajčiarsku. 

 
 
Ing. Karol Koronczi, Ph.D. 
 
Pozícia: Services Finance Program Manager pre 
Japonsko, Austráliu a Nový Zéland v spoločnosti 
Lenovo Japan Ltd. 

 
 

 
Mám ekonomické vzdelanie na doktorandskom stupni s titulom Ph.D. v odbore 

Ekonomika a medzinárodný rozvoj, ktoré som získal na Nagojskej Univerzite, Graduate 
School of International Development, v Japonsku, 25. marca 2003.  Vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa s titulom Ing. v odbore Ekonomika a riadenie podniku, 
špecializáica Financie som získal na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, 24. mája 1998.  Zároveň som držiteľom doplnkového pedagogického štúdia, tzv. 
pedagogické minimum.  Som držiteľom množstva ocenení v oblasti vedy a výskumu, mám 
publikačnú činnosť v anglickom a slovenskom jazyku, a mám rozsiahlu odbornú prax v 
medzinárodnom kontexte.  Na pokročilej úrovni hovorím anglicky, japonsky, maďarsky a 
samozrejme slovensky.  Na dobrej úrovni ovládam aj jazyk nemecký a ruský. 

Po úspešnom zavŕšení doktorandského štúdia som pracoval 2 roky vo vedecko-
výskumnej pozícii (special researcher) na Nagojskej Univerzite, pod záštitou a s podporou 
Japonského ministerstva školstva.  Neskôr som bol zamestnaný ako finančný analytik, resp. 
finančný manažér vo viacerých Japonských firmách.  V súčasnosti som zamestnaný vo 
firme Lenovo Japan Ltd. ako Services Finance Program Manager pre Japonsko, Austráliu a 
Nový Zéland.  Od apríla 2010 som tiež poslancom zastupujúcim zahraničných občanov v 
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mestskom úrade mesta Kawasaki.  Poskytujem aj poradensko-konzultačné služby, a občas 
sa tiež zaoberám tlmočníctvom a prekladateľstvom. 

 
 
Ing.  Stanislav Pánis 
 
Pozícia: Analytik finančných trhov so špecializáciou na 
devízový trh, TRIM Broker 

 
 

O mojom pracovnom mieste: 
Som analytik finančných trhov so špecializáciou na devízový trh. Analyzujem a 

komentujem dianie na devízovom a v širších súvislostiach na celom finančnom trhu 
s dopadmi na ekonomiku. Pozorujem, čo sa stalo, čo sa deje, prečo sa to deje, čo by sa 
mohlo stať a hlavne pozerám sa do budúcnosti. To znamená, čo by sa mohlo stať, aké bude 
ďalšie smerovanie a aký to bude mať dopad na trh a na kurzy jednotlivých mien, 
hospodárstva, fiškálnu a menovú politiku. Práve „ex- ante“ analýza, teda odhady a predikcie 
do budúcnosti, je to, čo je pre väčšinu obchodníkov to najdôležitejšie. Na to aby som to 
však vedel so významným stupňom pravdepodobnosti a správnosti povedať, musím 
vychádzať z minulosti a zobrať do úvahy všetky faktory (aj netrhové ako štátne zásahy, 
politikov a kroky centrálnych bánk). Na základne tohto následne píšem komentáre zamerané 
na najbližší výhľad na pár dní, či strategické predikcie (tie sú však v dnešnom turbulentnom 
svete pomerne náročné, pretože často sa stáva niečo s čím nikto nepočítal, alebo danej 
udalosti pripisoval len malú pravdepodobnosť.  Ak sa však trh takáto udalosť zasiahne, má 
ďalekosiahle dopady a kompletne premiešava karty nanovo). 

Okrem toho píšem články a vyjadrujem sa na aktuálne ekonomické a finančné problémy 
pre tlač na čele s Hospodárskymi novinami (vrátane ich web portálu finweb.sk) denníkom 
SME, openiazoch.sk, aktualne.sk, investujeme.sk, financnik.sk a mnohými ďalšími. 
Rovnako poskytujem v rámci mojej práce rozhovory pre televízie (najmä TA3, STV, 
Markíza). 
Ako mi pomohlo štúdium FBI: 

Bolo to práve štúdiu na Fakulte Financií UMB, ktoré mi dalo pevné základy (po 
skončení školy som zistil, že to neboli len základy, ale aj časť „nadstavby“) vzdelania 
finančníka. Poskytlo rozhľad a vedomosti v sfére finančnej ekonómie a bankovníctva vo 
všeobecnosti  a špeciálne v oblasti finančných a kapitálových trhov od spôsobov fungovania 
obchodovania na spotovom forexe, cez forwardy a opcie až po rôzne operácie centrálnych 
bánk (operácie na sťahovanie/dodávanie likvidity, FX intervencie a pod).  Ten, kto 
absolvuje program FBI by sa tak rozhodne nemal obávať o svoje uplatnenie v praxi. Hlavne 
keď už v časoch môjho štúdia sa tie prednášky a semináre k predmetom, o ktoré som sa 
 najviac zaujímal, orientovali na prax a menej teórie. Na druhej strane,  rozhodne by som 
privítal, aby toho praktična na akademickej pôde bolo omnoho viac (Napríklad: zakúpenie 
aspoň jednej licencie na Reuters či Bloomberg  a zriadenie seminárov s názvom : aktuálne 
udalosti  na finančných trhoch- kde by sa diskutovalo, rozmýšľalo tak aby študenti mali viac 
prehľadu).    
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Ing.  Peter Snopko 
 
Pozícia: Špecialista predaja (Sporenie & 
Investície), oddelenie podpory predaja, 
Československá obchodná banka, a.s.,  
región Banská Bystrica;   
Zabezpečovanie podpory predaja sporiacich a 
investičných produktov vo zverenom regióne 
Banská Bystrica;  
Podieľanie sa na marketingových kampaniach 
určených na podporu predaja produktov;  
Realizovanie produktových/predajných školení pre 
pracovníkov pobočiek.  

 
 

Vďaka odboru FBI som nadobudol potrebné odborné vedomosti - a teda vôbec základný 
predpoklad pre uplatnenie. Odbornosť zároveň vplývala na moje sebavedomie, že sa v 
praxi dokážem uplatniť (veď o tom predsa štúdium je). I keď ako študent som to bral ináč 
(to už tak býva....-:)), dnes oceňujem náročnosť štúdia v odbore FBI. Heslo "ťažko na 
cvičisku, ľahko na bojisku..." jednoznačne platí.  

 
 
Ing. Tomáš Straňák 
 
Pozícia: Finančný analytik, IBM, Slovensko 

 
 

Moju maličkosť nemožno zaradiť medzi „čistokrvných“ študentov FBI, keďže som na 
tento program nastúpil až v inžinierskom stupni ako na to najťažšie, čo EF UMB údajne 
ponúka. Svoje rozhodnutie neľutujem. FBI je taká malá fakulta na fakulte, ktorej šesť 
špecializácií dovoľuje človeku vyprofilovať sa nielen finančne, ale aj technicky 
(kvantitatívne, informačne). 

Špecifikom FBI je pomerne bohaté zastúpenie vyučujúcich s praktickými skúsenosťami, 
čo sa odzrkadľuje na obsahu výučby aj na skutočnosti, že pri skúškach je dôraz kladený na 
veci relevantné. 

Využiteľnosť naučených vedomostí je vždy témou citlivou a zakaždým, keď podobnú 
otázku dostanem, snažím sa nalievať čistého vína. Ako absolventovi špecializácie 
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Bankovníctvo, ktorý nepracuje v banke ani žiadnej inej finančnej inštitúcii, mi je zaťažko 
posudzovať adekvátnosť výučby v tejto sfére. Čo však naplno využívam a vždy chválim, je 
množstvo technických zručností, ktoré som si zo školy odniesol a ktoré sú mi ako 
finančnému analytikovi v IBM na nezaplatenie. Úsmevné na tom celom je, že počas štúdia 
sa nikomu z nás ani nesnívalo, že to bude na niečo dobré. Dnes sme nielen ja ale aj moji 
spolužiaci z ročníka pracujúci na obdobných pozíciách vďační za to, čo sme dostali. 
Obrazne, vieme, kde je sever. 

Na záver ešte jeden postreh. V súčasnosti je populárne kritizovať slovenské školy. Vraj 
nepripravujú žiakov do praxe. Po deviatich mesiacoch v IBM môžem povedať jedinú vetu – 
ako absolvent FBI som bol po príchode do práce rovnako vygumovaný ako keby som sem 
prišiel z Oxfordu.  

 
 
Ing. Milan Zvarík 
 
Pozícia: Vedúci oddelenia aktív a pasív na odbore 
treasury, Dexia banka, Slovensko 

 
 
Som absolventom študijného odboru Financie, Bankovníctvo a Investovanie na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdia som dostal príležitosť zúčastniť 
sa prostredníctvom výmenného programu Erasmus stáže na Fachhochschuhle Kempten v 
Nemecku, ktorá výrazne ovplyvnila moje ďalšie smerovanie. 

Kvalitné študijné podmienky spolu s možnosťami študovať v zahraničí, mi umožnili po 
ukončení špecializácie Bankovníctvo, uplatniť sa v praxi.  

Pracujem ako vedúci oddelenie aktív a pasív na odbore Treasury. Kľúčovými oblasťami 
mojej práce sú denné riadenie likvidity a úrokových pozícií banky. Som spoluzodpovedný 
za predkladanie návrhov na bankové investície (dlhopisy, akcie,...), tvorbu rozpočtov a 
stratégií ako aj emisie hypotekárnych záložných listov. 

 
 

Ing. Peter Cheben, MBA  
 
Pozícia: finančný riaditeľ a člen predstavenstva 
Noves okná a.s. 
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Štúdium na FF UMB predstavovalo veľmi príjemné obdobie môjho života. Štúdium 

najmä vo vyšších semestroch bolo pomerne dobre zamerané na praktické aspekty financií 
s ktorými sa môže bežne manažér stretnúť. V danom momente možno na pohľad zbytočné 
informácie sa v neskoršej praxi sa ukázali ako kľúčové pri budovaní profesijnej kariéry, 
kedy vedomosť zo školy „že niečo také existuje“ často pomohla nájsť optimálne riešenie 
problému. Štúdium na FF UMB pre mňa osobne vytvorilo vynikajúcu štartovaciu pozíciu, 
vďaka ktorej môžem vykonávať profesiu ktorá ma baví a na druhej strane prináša 
spoločnosti úžitok. 

 
Ing. Štefan Brychta 
  
vedúci oddelenia Firemného a projektového 
financovania a Európskeho kompetenčného 
centra UniCredit Bank Slovakia a.s. 

 
 

 
 

V mojej doterajšej kariére som sa veľakrát presvedčil o tom, že moja voľba študovať 
"financie" na na Ekonomickej fakulte UMB bola tá najsprávnejšia. Vďaka získaným 
teoretickým vedomostiam som mohol rýchlo profesionálne a odborne ďalej rásť. Oceňujem 
vhodnú kombináciu jednotlivých predmetov vo všetkých ročníkoch štúdia, osobný prístup, 
entuziasmus a odborné vedomosti pedagógov a v neposlednom rade aj možnosť 
konfrontácie s praxou.  V praxi sa častokrát stretávam s ďalšími absolventmi Ekonomickej 
fakulty  UMB a vnímam, že oni rovnako považujú štúdium na našej alma mater za veľmi 
prínosné. 

 
 

Ing. Matej Ištván 
  
Pozícia. Unit Manager, IDS Scheer Slovakia, 
s.r.o. 

 
 

 
 

Štúdium financií na UMB v rokoch 1997-2002, v tej dobe ešte na Fakulte financií 
hodnotím vysoko pozitívne. Fakulta v danom období patrila medzi najlepšie fakulty na 
Slovensku, čo som si mohol neskôr aj overiť počas môjho pôsobenia na EU v Bratislave. 
S odstupom času vyzdvihujem najmä obsah štúdia odzrkadľujúci najnovšie svetové trendy v 
oblasti financií, prístup a osobnú angažovanosť pedagógov, kvalitné jazykové vzdelávanie 
a možnosť získať kontakty s odborníkmi z praxe. Nadobudnuté vedomosti, najmodernejšie 
technické vybavenie fakulty a prístup k IS a IT mi vo výraznej miere dopomohli po 
ukončení štúdia získať pozíciu SAP konzultanta pre oblasť financií v spoločnosti IDS 
Scheer.   
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Ing. Martin Mrug, MBA  
 
Pozícia: konzultant, Globesy s.r.o. 

 
 

 

 
 

 
Štúdium financií na EF UMB z môjho pohľadu najlepšie vystihuje anglická fráza „work 

hard, play hard“ - nemalé množstvo študijných povinností bolo vyvážené príjemnými 
stránkami študentského života. Pre uplatniteľnosť v praxi hodnotím pozitívne všeobecný 
vedomostný základ získaný v rámci bakalárskeho štúdia a možnosť profilovania sa vo 
vybranej oblasti v rámci inžinierskeho štúdia. Veľmi si cením to, že v prístupe pedagógov 
bol v menšej miere dávaný dôraz na memorovanie faktov a postupne sa viac preferovali 
metódy aktívnej analýzy informácií, ich spracovania a vytvorenia návrhov vo forme 
prípadových štúdií, seminárnych a diplomových prác. 

 
Ing. Peter Vaško  
 
Pozícia: konateľ, STarART, s.r.o.  
(spoločnosť poskytuje služby v oblasti riadenia 
projektov, prevádzkového poradenstva a kredit 
risk manažmentu) 

 
 
 

 

 
 

 
Štúdium na Fakulte financií UMB hodnotím jednoznačne veľmi pozitívne. Mnoho 

našich docentov a odborných asistentov nám svojim prístupom vytvorilo priateľskú a skoro 
až rodinnú atmosféru a v takomto prostredí sa študovalo (a aj mimoškolsky žilo) veľmi 
príjemne a intenzívne. Vo svojej doterajšej 10 ročnej praxi využívam poznatky získané 
počas štúdia najmä z oblasti účtovníctva, finančného manažmentu, štatistiky a analýzy. 
Dôvodom je to, že sme neboli nútení sucho memorovať prednášané teoretické poznatky, ale 
mali sme možnosť na seminároch diskutovať s odborníkmi z praxe. 

 
 

Ing. Boris, Baňas 
 
Pozícia: associate and director, Waste-Tec 
Systems, Ltd. (www.wstetec.com) 
partner, PROPAGANDA PRODUCTION, s.r.o. 
(www.konopa.sk, www.dr-omega.com) 
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Svoje pôsobenie na EF UMB som začal v dobe, keď sa otvoril odbor podnikové 
financie. S odstupom času stále benefitujem z vedomostí o finančnej a bilančnej analýze, v 
predchádzajúcich riadiacich funkciách, aj v sektoroch, v ktorých momentálne podnikám. 
Oceňujem ľudský a osobný prístup mnohých pedagógov a rád spomínam na čas prežitý v 
Banskej Bystrici. 

 
 

Ing. Pavol Juhás  
 
Pozícia: external auditor, Euroepan Comission, 
Brussels 

 
 

 

 
 

Praktické zameranie nášho štúdia financií bolo obohacujúce. Metódy a nástroje, ktoré 
boli aplikované počas štúdia, ma vybavili podnetnými vedomosťami o fungovaní sveta 
financií. Predpoklady a teórie si človek môže overiť v aplikačnej praxi a ja som veľmi rád, 
že som mohol stavať na dobrých základoch.  

 
 

Ing. Branislav Mikovíny  
 
Pozícia: project finance senior specialist, 
UniCredit Bank Slovakia a.s. 

 
 

 

 
 

Pamätám si, ako katedra financií v polovici 90. rokov vznikala - v tmavom suteréne 
vedľa katedry telocviku sa dalo dokopy niekoľko pedagógov. Vďaka nim sme neskôr získali 
vzdelanie, ktoré svojou celkovou úrovňou a atraktivitou prevyšovalo väčšinu vtedajších 
ekonomických fakúlt na Slovensku. Absolventi tejto katedry (z ktorej neskôr vznikla 
Fakulta financií UMB) jej dodnes robia dobrú reklamu kvalitou svojej práce v samotných 
podnikoch, bankách, audítorských a poradenských firmách alebo v private equity. A to 
nielen na Slovensku, ale napr. aj v Čechách, Veľkej Británii, či ďalekej Austrálii. 
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Ing. Branislav Kolenka 
 
Pozícia: risk manažér, RITRO Finance spol. s r.o. 

 
 
 

 

 
 

V rokoch 1993 – 1998 som študoval na EF UMB odbor Ekonomika a riadenie podniku, 
špecializáciu Finančný manažment. Po skončení školy som pracoval 7 rokov v oblasti 
poradenstva pre MSP a eurofondov a od roku 2008 pôsobím v oblasti finančných trhov. Je 
samozrejmé, že prax si vyžaduje neustále vzdelávanie sa a dopĺňanie si znalostí. Avšak 
môžem povedať, že v oboch oblastiach, v ktorých som počas mojej doterajšej praxe pôsobil, 
som staval najmä na poznatkoch z predmetov podnikové financie, účtovníctvo, finančný 
manažment, finančné trhy a štatistika. 

 
 

Ing. Rastislav Justh 
 
Pozícia: business development manager Central 
& Eastern Europe, Testlink Services Ltd. 

 
 

 

 
 

Štúdium na Fakulte financií hodnotím veľmi pozitívne. Kvalitná výučba a príprava na 
prax spoločne s dobrým renomé na trhu do značnej miery uľahčila nielen mne, ale verím, že 
i ďalším svojim absolventom, snahu pri získaní dobrého pracovného miesta. I keď 
momentálne nepôsobím v oblasti financií ale obchodu, vzdelanie z fakulty neustále výrazne 
podporovalo a podporuje moje pracovné pôsobenie a orientáciu pri vyjednávaní 
s obchodnými partnermi v rámci domáceho ale i zahraničného obchodu. Som rád že som 
úspešné absolvoval práve  Fakultu Financií v Banskej Bystrici aj z toho dôvodu, že 
pedagogický zbor na Fakulte bol svojim prístupom vždy ochotný pomôcť a to nielen 
v oblasti pedagogickej ale i v oblasti osobnej.   

 
 

Ing. Zuzana Kaliská 
 
Pozícia: vedúca oddelenia úverových obchodov, 
Privatbanka, a.s. 
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Som rada, že som študovala financie na Ekonomickej fakulte UMB v BB. Stretol sa tu 
výborný kolektív študentov a pedagógov. Študovala som v dobe, keď mnohé ekonomické 
teórie trhovej ekonomiky len prichádzali na Slovensko zo západných krajín. Pripraviť v tej 
dobe hodnotnú prednášku nebolo jednoduché, ale naši učitelia to zvládli. Štúdium mi dalo 
veľmi dobrý základ podnikových financií, finančného manažmentu, účtovníctva, 
daňovníctva, ale aj auditu, čo som vo veľkej miere využila vo svojej práci.      

 
 

Ing. Branislav Siklienka 
 
Pozícia: junior analytik, Penta Investments 
Limited, o.z. 

 
 

 

 
 

Po niekoľkých rokoch v praxi, môžem hodnotiť štúdium na Fakulte financií ako 
prínosné. Profilové predmety boli zastrešené kvalitnými prednášajúcimi. V praxi využívam 
najmä poznatky z podnikových financií, účtovníctva a finančno-ekonomickej analýzy. 
Avšak, čo mi chýbalo počas štúdia, bolo málo prípadových štúdií, čo by spravilo výučbu 
pútavejšou a viac využiteľnou pre budúce zamestnanie. 

 
 

Ing. Andrej Antalovci 
 
Pozícia: SAP ABAP Programátor 
IBM Slovensko 
Global Business Center 

 

 

 
 

 
V roku 2006 som úspešne absolvoval štúdium na EF UMB v študijnom odbore 

Financie, Bankovníctvo a Investovanie. Bolo pre mňa prijemné zistiť, že absolventi tohto 
odboru sú zamestnávateľmi vnímaní veľmi pozitívne a majú prednosť pred inými študentmi 
pri výberových konaniach na špecializované pozície.  Považujem to za dôkaz toho, že 
úroveň študentov, ktorí skončili odbor FBI je o triedu vyššia ako u konkurenčných odborov. 
Obzvlášť by som chcel poukázať na to, že študijný program a aj jeho spôsob výučby 
motivuje študentov k samoštúdiu a samostatnej analýze preberanej problematiky, čo 
vychováva v študentoch schopnosť samostatne analyzovať a riešiť problémy. Táto 
schopnosť je vysoko cenená u zamestnávateľov. 

Momentálne pôsobím ako SAP ABAP programátor v spoločnosti IBM Slovensko. Som 
súčasťou vysoko profesionálneho tímu, ktorý ma na starosti dodávanie zložitých a 
komplexných riešení pre zákazníkov v oblasti ERP systémov. Práve štúdium na EF mi 
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výrazne pomohlo k tomu, aby som sa mohol stať súčasťou tohto  tímu. 
Svoje rozhodnutie študovať na FF UBM v študijnom odbore Financie, Bankovníctvo 

a Investovanie považujem za správne a tým, čo sa iba rozhodujú o tom kam podať 
prihlášku, môžem tento odbor odporučiť ako jeden z najperspektívnejších.  

 
 
Ing. Martin Zúbek 
 
Pozícia: Ernst & Young Slovensko 
asistent audítora 

 

 
 

 
Ešte pred ukončením môjho pôsobenia na EF UMB (v piatom ročníku) som dostal 

možnosť pracovať pre spoločnosť Ernst & Young Slovensko na oddelení auditu. Tu som 
svoje uplatnenie našiel aj po skončení môjho štúdia a pôsobím na pozícii asistent auditora. 
    Pri výbere vysokej školy som bol konfrontovaný s mnohými názormi. Mnoho ľudí ma 
odhováralo od študovania v Banskej Bystrici. Tvrdili, že sa mi bude ťažko hľadať 
uplatnenie a treba ísť na školy do Bratislavy. Ja som sa však rozhodol pre štúdium na 
Ekonomickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, konkrétne odbor financie, 
bankovníctvo a investovanie (ďalej len FBI). Toto svoje rozhodnutie som nikdy neľutoval. 
    Možnosti, ktoré mi tento študijný program ponúkol mi pomohli nielen vo vedomostnom 
ale aj osobnom rozvoji. Pre študijný odbor FBI boli kľúčové katedra financií a účtovníctva a 
katerdra kvantitatívnych metód a informačných systémov. Na oboch katedrách pôsobí veľké 
množstvo odborníkov, ktorí držia úroveň vyučovaných predmetov na vysokej úrovni. 
    Po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia som sa v ďalšom štúdiu špecialiozval 
na finančný manažment a aplikáciu IT vo finančnej praxi. V tomto čase som sa rozhodol aj 
o využitie programu Erasmus a jeden semester som strávil na Faculty of Management and 
Business Administration, University of Ghent v Belgicku. Na tejto univerzite som 
navštevoval predmety zamerané na finančný manažment. Toto bola zároveň prvá možnosť 
porovnania svojich vedomostí a takisto systému štúdia so študentami z rôznych škôl (medzi 
nimi samozrejme aj ostatné slovenské univerzity). S vedomosťami, ktoré som mal z 
domácej univerzity som voči zahraničným študentom nebol v nevýhode. Nebudem 
neskromný, keď poviem, že v porovnaní so študentami iných slovenských univerzít som 
mal mierne navrch. V tom momente som bol rád, že som sa rozhodol študovať program FBI 
práve na EF UMB.  

Po skončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia som mal druhú možnosť priameho 
porovnania získaných vedomostí so študentami ostatných slovenských univerzít. Počas 
prípravných kurzov pred prvými skúškami ACCA (ktoré som absolvoval spolu s kolegami, 
s ktorými sme nastupovali do zamestnania) sa takisto ukázalo, že študenti programu FBI na 
EF UMB (bolo nás tam spolu 5) sú (hlavne čo sa účtovníctva týka) lepšie pripravení ako 
študenti iných slovenských univerzít.  

Na záver by som sa vrátil k odporúčaniam neštudovať v Banskej Bystrici, ktoré som 
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pred výberom školy dostal s odôvodnením na zlé šance uplatniť sa v porovnaní s 
Bratislavkými študentami. Určite je situácia v Banskej Bystrici komplikovanejšia čo sa týka 
získavania praxe popri štúdiu. Situácia je iná, keď sa jedná o uplatnenie absolventov 
programu FBI. Program FBI na EF UMB má vďaka mnohým úspešným, šikovným 
absolventom veľmi dobré meno medzi zamestnávateľmi. Vo firme, v ktorej pracujem je to 
možné doložiť jednoduchými počtami. Z 15 prijatých nových zamestnancov je tretina práve 
absolventov programu FBI na EF UMB. S prihliadnutím na veľkosť univerzity, resp. na 
počet študentov tohto programu z celkového počtu absolventov je to mimoriadne priaznivý 
výsledok. Tento stav nie je výnimočný a opakuje sa už viacero rokov, čo svedčí o kvalite 
prípravy študentov programu FBI na EF UMB. 
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