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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KSP/001AB/16 

Názov predmetu: 

Controlling 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (60 percent), skúška v skúškovom období (40 percent). 

• 60 percent – hodnotenie práce počas semestra. 

• 40 percent – písomná skúška (v skúškovom období). 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie 

C minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvovaním predmetu by študenti mali: 

• osvojiť si základnú terminológiu z oblasti controllingu, 

• porozumieť základným princípov controllingu (a mať schopnosť ich aplikovať v 

rôznych oblastiach manažmentu podniku), 

• mať schopnosť interpretovať informácie účtovných výkazov a výsledkov finančno-

ekonomických analýz pre potreby manažérskeho rozhodovania, 

• mať prehľad a mali by byť zorientovaní v informačných zdrojoch a možnostiach ich 

vytvárania pre potreby manažérskeho rozhodovania. 

Predmet rozvíja kritické a analytické myslenie študentov prostredníctvom riešenia 

konkrétnych úloh z manažérskej praxe. 

Predmet je nastavený v úzkej spolupráci s predstaviteľmi podnikovej a manažérskej praxe, 

ako aj na vlastný výskum v oblasti systémov riadenia výkonnosti. 

Stručná osnova predmetu: 

Predmet je zameraný na objasnenie podstaty teórie controllingu a predovšetkým na metódy 

a techniky uplatňované v tejto oblasti. 

Cieľom je predstaviť filozofiu novej koncepcie controllingu a poukázať na jej aplikácie najmä 

v operatívnej oblasti manažmentu podniku. 

Okrem teoretických základov predmet chce ponúknuť možnosť získania konkrétnych 

skúseností s aplikáciou základných metód a techník riešením prostredníctvom príkladov z 

praxe. 

Tematické okruhy predmetu: 

1. Nová koncepcia controllingu v manažmente organizácií. 

2. Kontrola ako manažérska funkcia, rôzne pohľady na kontrolu. 

3. Controlling ako odpoveď na nedostatky “feed-back“ kontroly. 

4. Úlohy a postavenie controllingu v organizáciách (u nás a vo svete). 
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5. Strategická a operatívna úroveň controllingu. 

6. Informačná podpora; vzťah controllingu a plánovania. 

7. Analýza a rozbor finančných výkazov pre potreby manažérskeho rozhodovania (ex-

ante analýza). 

8. Analýza externého prostredia, konkurencie (zdroje získavania informácií, Competitive 

Intelligence). 

9. Manažérske účtovníctvo, rozpočtovníctvo (controlling nákladov, kalkulácie, ABM). 

10. Reporting a MIS na podporu controllingu (Data Mining, OLAP, BI). 

Odporúčaná literatúra: 

[1] EPSTEIN, M. J. – MANZONI, J. F. – DAVILA, A. 2010. Performance Measurement 

and Management Control: Innovative Concepts and Practices. Bingley : Emerald, 

2010. 

[2] HICKS, D. T. 1992. Activity-Based Costing for Small and Mid-Sized Businesses: An 

Implementation Guide. New York : John Wiley, 1992. ISBN 04-715-7287-X 

[3] WEBER, J. – SCHÄFFER, U. 2008. Introduction to Controlling. Schäffer Poeschel, 

2008. ISBN 978-3-7910-2759-3 

[4] WILLIAMS, J. R. et al. 2012. Financial & Managerial Accounting: The Basis for 

Business Decisions. 16th Edition. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2012. ISBN 978-

12-590-7100-3 

[5] Študijné materiály k cvičeniam predmetu, prezentácie z prednášok, ako aj ďalšie 

študijné podklady (najmä od partnerov z podnikovej praxe) sú spracované v e-

learningovom kurze k tomuto predmetu. 

[6] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[7] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 49 

A B C D E FX 

44,90 % 24,49 % 22,45 % 2,04 % 6,12 % 0,00 % 

Vyučujúci: 

doc. Ing. Ján Papula, PhD. 

Mgr. Andrea Gažová, PhD. 

Mgr. Lucia Kohnová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KMk/105AB/16 

Názov predmetu: 

Etické a legislatívne aspekty marketingu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, kombinovaná 

metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Marketing 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (40 percent), skúška v skúškovom období (60 percent). 

• 40 percent – priebežné hodnotenie za semester (vypracovanie zadaní, ich prezentovanie 

na seminároch). 

• 60 percent – skúška v skúškovom období (písomná forma). 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne klasifikačnej 

stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý odráža stupeň 

úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 91 

percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C minimálne 73 percent, 

na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 60 percent. Kredity sa 

neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Absolvovaním predmetu študent získa komplexnú bázu poznatkov týkajúcu sa špecifík 

marketing a marketingového riadenia, konkrétne uplatňovanie etických princípov a moderného 

subodvetvia práva, tzv. marketingového práva. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Úvod do štúdia predmetu. Kritika marketingových aktivít ako hybná sila rozvoja 

marketingovej etiky a marketingového práva. 

2. Marketingová etika. 

3. Alternatívna (udržateľná) spotreba. 

4. Marketingové právo. Identifikácia legislatívne rizikových miest v marketingovom práve. 

5. Právny pohľad na spotrebiteľa ako kľúčový pojem v modernom marketingu. 

6. Legislatívna úprava prvkov produktovej stratégie. 

7. Legislatívna úprava prvkov cenovej stratégie. 

8. Legislatívna úprava prvkov distribučnej stratégie. Nekalé obchodné praktiky. 

9. Legislatívna úprava prvkov komunikačnej stratégie – porovnávacia a klamlivá reklama. 

10. Legislatívna úprava prvkov komunikačnej stratégie – umiestňovanie produktov. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] EAGLE, L. – DAHL, S. 2015. Marketing Ethics & Society. London : SAGE Publications, 

2015, 300 pp. ISBN 978-1-4462-9662-2 

[2] ELIIS, N. – FITCHETT, J. – HIGGINS, M. – JACK, G. – LIM, M. – SAREN, M. – 

TADAJEWSKI, M. 2011. Marketing. A Critical Textbook. London : SAGE Publications, 

2011, 245 pp. ISBN 978-1-84860-878-8 

[3] HACKLEY, Ch. 2009. Marketing. A Critical Introduction. London : SAGE Publications, 

2009, 186 pp. ISBN 978-1-4129-1149-8 

[4] HARRISON, R. – NEWHOLM, T. – SHAW, D. 2005. The Ethical Consumer. London : 
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SAGE Publications, 2005, 259 s. ISBN 978-1-4129-0353-0 

[5] MARSHAL, D. 2010. Understanding Children as Consumers. London : SAGE 

Publications, 2010, 262 pp. ISBN 978-1-84787-927-1 

[6] MURPHY, P. E. – LACZNIAK, G. R. – PROTHERO, A. 2012. Ethics in Marketing. 

International Cases and Perspectives. London : Routledge, 2012, 171 pp. ISBN 978-0-

415-78352-1 

[7] TAG, N. R. 2012. Ad Critique: How to Deconstruct Ads in Order to Build Better 

Advertising. London : SAGE Publications, 2012, 199 pp. ISBN 978-1-4129-8053-1 

[8] SAGE Brief Guide to Marketing Ethics. London : SAGE Publications, 2012, 218 pp. 

ISBN 978-1-4129-9514-6 

[9] Platná právna úprava a významná judikatúra. 

[10] Webové sídlo European Case Law Research. http://celex.lawportal.cz/. 

[11] Webové sídlo Súdneho Dvora Európskej únie Curia. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. 

[12] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre UK: 

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-

informacne-zdroje/. 

[13] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 10 

A B C D E FX 

30,00 % 30,00 % 30,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 

Vyučujúci: 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://celex.lawportal.cz/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu  

Kód predmetu: 

FM.KEF/021AB/16 

Názov predmetu: 

Makroekonómia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Mikroekonómia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (30 percent), skúška v skúškovom období (70 percent). 

Povinná účasť na seminároch, absolvovanie písomnej záverečnej skúšky. Priebežne počas 

semestra je možné získať 30 percent celkového hodnotenia, zvyšných 70 percent je záverečná 

skúška. V rámci priebežného hodnotenia je potrebné získať minimálne 15 percent celkového 

hodnotenia na pripustenie na skúšku. Od študentov sa očakáva aktívna participácia na 

seminároch, príprava prezentácie na vybranú tému, napísanie priebežnej písomky v strede 

semestra, napísanie eseje a splnenie prípadných ďalších súčastí priebežného zadania (napríklad 

povinné čítanie s následnou diskusiou na seminári a pod.). 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne klasifikačnej 

stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý odráža stupeň 

úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 91 

percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C minimálne 73 

percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 60 percent. 

Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Predmet Makroekonómia analyzuje základné teoretické východiská súčasnej makroekonómie. 

Vysvetľuje základné vzťahy medzi výkonnosťou ekonomiky a ekonomickým rastom 

a infláciou i úrokovou sadzbou. Podáva základné poznatky o makroekonomických veličinách 

ako HDP, nezamestnanosť, inflácia a platobná bilancia. IS-LM model v otvorenej a uzavretej 

ekonomike, pomôže pochopiť vzťah medzi jednotlivými makroekonomickými veličinami, ako 

aj fungovanie hospodárstva. Študent absolvovaním predmetu získa prehľad o vzťahoch 

v ekonomike, o úlohe trhu práce a jeho prepojení na vývoj ostatných makroekonomických 

premenných (inflácia, rast HDP). 

Stručná osnova predmetu: 

1. Základné makroekonomické premenné: hrubý domáci produkt, miera nezamestnanosti, 

miera inflácie. 

2. Trh tovarov. Agregátny dopyt a jeho zloženie. Rovnovážny výstup ekonomiky. 

Dynamika trhu tovarov. 

3. Finančné trhy. Peniaze a dlhopisy. Dopyt po peniazoch, ponuka peňazí a rovnovážna 

úroková miera. 

4. Úloha centrálnej banky a komerčných bánk. 

5. IS-LM model, rovnováha na trhu tovarov a finančných trhoch. 

6. Fiškálna a monetárna politika. Očakávania a ich vplyv na spotrebu a investície. 

7. Očakávania a makroekonomická politika. 

8. Trh tovarov v otvorenej ekonomike. Rovnovážny výstup a obchodná bilancia. IS-LM 
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model v prípade otvorenej ekonomiky. Výmenné kurzy. Účinnosť makroekonomickej 

politiky. 

9. Trh práce. Určovanie miezd a cien. Prirodzená miera nezamestnanosti. 

10. Prepojenie všetkých trhov – model agregátnej ponuky (trh práce) a agregátneho dopytu 

(trhu tovarov a peňažného trhu) – AS-AD model. 

11. Neefektívnosť monetárnej politiky v dlhodobej perspektíve. Účinnosť fiškálnej politiky. 

12. Zmeny prirodzenej miery nezamestnanosti. 

13. Phillipsova krivka. Inflácia, očakávaná inflácia a nezamestnanosť. Okunov zákon – 

vzťah vývoja rastu ekonomiky a miery nezamestnanosti. 

14. Hospodársky rast. Šetrenie, akumulácia kapitálu a výstup ekonomiky. Technologický 

pokrok a rast. Technologický pokrok a prirodzená miera nezamestnanosti. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] BLANCHARD, O. 2017. Macroeconomics. 7th Edition. Pearson Education, 2017, 530 

p. ISBN 978-1-292-16050-4 

[2] BLANCHARD, O. – AMIGHINI, A. – GIAVAZZI, F. 2017. Macroeconomics. A 

European Perspective. 3rd Edition. Pearson Education, 2017, 563 p. ISBN 978-1-292-

08567-8 

[3] MANKIW, N. G. 2015. Principles of Macroeconomics. Stamford : Cengage Learning, 

2015. ISBN 978-12-851-6591-2 

[4] MANKIW, N. G. – TAYLOR, M. P. 2017. Macroeconomics. Andover: Cengage 

Learning EMEA, 2017, ISBN 978-1-4737-2536-2 

[5] Ďalšie zdroje a materiály budú študentom distribuované v priebehu semestra. 

[6] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[7] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 42 

A B C D E FX 

19,05 % 35,71 % 19,05 % 2,38 % 21,43 % 2,38 % 
 

Vyučujúci: 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KMk/102AB/16 

Názov predmetu: 

Marketing 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, kombinovaná 

metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (40 percent), skúška v skúškovom období (60 percent). 

• 30 percent – vypracovanie semestrálneho projektu. 

• 10 percent – dve priebežné písomky (každá za 5 percent). 

• 60 percent – záverečný písomný test. 

V prípade neospravedlnenej neúčasti, nepripravenosti na seminári, ako aj za načas neodovzdanú 

štúdiu študent stráca 10 percent. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne klasifikačnej 

stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý odráža stupeň 

úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 91 

percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C minimálne 73 percent, 

na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 60 percent. Kredity sa 

neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si absolvovaním predmetu Marketing osvoja základné poznatky a vedomosti 

z jednotlivých oblastí marketingovej teórie. Predmet akcentuje význam a prínos základných 

marketingových postulátov v zmysle vzájomného prepojenia organizácie a jej zákazníkov. Dôraz 

je kladený na nadobudnutie zručností pri marketingovom rozhodovaní a vykonávaní jednotlivých 

marketingových aktivít organizácie, predovšetkým pri strategickom a marketingovom plánovaní, 

segmentácii trhu a stanovení trhovej pozície, pri marketingovom výskume, analýze 

marketingového prostredia a nákupného správania spotrebiteľov a organizácie, pri navrhovaní 

marketingového mixu a využívaní medzinárodného marketingu. Okrem získania teoretických 

poznatkov je predmet zameraný aj na stimuláciu schopností študentov uplatniť marketingovú 

koncepciu v ich pracovnom živote. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Postavenie a význam marketingu v rozvoji firmy. 

2. Podstata marketingovej koncepcie. 

3. Strategické plánovanie a marketingový manažment. 

4. Význam marketingového plánovania. 

5. Marketingové prostredie.  

6. Marketingový informačný systém a marketingový výskum. 

7. Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií. 

8. Segmentácia trhu, výber cieľových skupín a tvorba trhovej pozície. 

9. Marketingový mix a rozšírený marketingový mix. 

10. Produkt ako nástroj marketingového mixu. 

11. Cena a cenová stratégia firmy. 

12. Distribučné kanály a fyzická distribúcia. 
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13. Marketingová komunikácia a marketingový komunikačný mix. 

14. Spoločenská zodpovednosť marketingu. 

15. Medzinárodný marketing. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] BAINES, P. – FILL, C. – PAGE, K. 2011. Marketing. Oxford : Oxford University Press, 

2011. ISBN 978-01-995-7961-7 

[2] BLYTHE, J. 2009. Principles and Practice of Marketing. 2nd Editon. Hampshire : 

Cengage Learning, 2009. ISBN 978-14-080-1147-8 

[3] KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. 2004. Principles of Marketing. Upper Saddle River : 

Pearson Education, 2004. ISBN 01-304-1814-5 

[4] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre UK: 

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-

informacne-zdroje/. 

[5] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 73 

A B C D E FX 

58,90 % 17,81 % 16,44 % 5,48 % 1,37 % 0,00 % 

Vyučujúci: 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

Mgr. František Olšavský, PhD. 

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KSP/060AB/18 

Názov predmetu: 

Manažment start-upov a malých firiem 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (60 percent), skúška v skúškovom období (40 percent). 

• 20 percent – vytvorenie vlastnej krátkej prípadovej štúdie (tímová práca). 

• 10 percent – spracovanie a prezentácia praktického zadania (tímová práca). 

• 30 percent – aktivita pri riešení prípadových štúdií. 

• 40 percent – skúška v skúškovom období. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie 

C minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Oboznámenie sa s podstatou a špecifikami podnikania start-upov. Pochopenie životného 

cyklu start-upov a zásad ich manažmentu v jednotlivých fázach. Oboznámenie sa 

s najnovšími trendmi a praxou manažmentu start-upov v slovenskom prostredí. Oboznámenie 

sa s podstatou a špecifikami manažmentu malých firiem. Pochopenie špecifík jednotlivých 

funkcií a špeciálnych oblastí manažmentu malých firiem. Oboznámenie sa s najnovšími 

trendmi a praxou manažmentu malých firiem v slovenskom prostredí. Vďaka praktickým 

prednáškam hostí zo start-upovej komunity a podnikateľov - manažérov malých firiem 

získanie bezprostredného pohľadu na prax start-upov a malých firiem. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Start-upy a ich špecifiká. 

2. Životný cyklus start-upov, zakladanie start-upov. 

3. Financovanie start-upov. 

4. Rast a internacionalizácia podnikania start-upov. 

5. Špeciálne témy manažmentu startupov – manažment inovácií, intrapodnikateľské 

prostredie. 

6. Prax manažmentu start-upov – prednášky hostí zo start-upovej komunity. 

7. Malé firmy a ich špecifiká. 

8. Plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola v malých firmách. 

9. Manažment ľudských zdrojov v malých firmách. 

10. Strategický manažment a marketing v malých firmách. 

11. Špeciálne témy manažmentu malých firiem – franchising, outsourcing. 

12. Prax manažmentu malých firiem – prednášky hostí podnikateľov – manažérov malých 

firiem. 

Odporúčaná literatúra: 
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[1] BLANK, S. 2012. The Startup Owner’s Manual. K & S Ranch, 2012. ISBN 978-09-

849-9930-9 

[2] KAPLAN, J. 1995, Startup: A Silicon Valley Adventure. Penguin, 1995. ISBN 978-01-

402-5731-1 

[3] OSTERWALDER, A. – PIGNEUR, Y. 2010. Business Model Generation. John Wiley 

and Sons, 2010. ISBN 978-0470-87641-1 

[4] RIES, E. 2011. The Lean Startup. Crown Business, 2011. ISBN 978-03-078-8789-4 

[5] STOKES, D. – WILSON, N. 2010. Small Business Management and 

Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. ISBN 978-1-4080-1799-9 

[6] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[7] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 26 

A B C D E FX 

34,62 % 42,31 % 19,23 % 0,00 % 3,85 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KEF/245AB/16 

Názov predmetu: 

Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (40 percent), skúška v skúškovom období (60 percent). 

• 15 percent – prezentácia na vybranú tému. 

• 10 percent – vypracovanie eseje. 

• 15 percent – priebežná písomka. 

• 60 percent – skúška v skúškovom období (písomná forma). 

Od študentov sa očakáva aktívna participácia na seminároch. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent absolvovaním predmetu získava základný prehľad v oblasti medzinárodných 

ekonomických vzťahov. Študent by mal porozumieť princípom fungovania medzinárodných 

organizácií, ako aj ekonomických vzťahov zahŕňajúcich okrem medzinárodného pohybu 

tovaru a služieb aj medzinárodný pohyb kapitálu a ľudí – pracovníkov. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Úvod do problematiky medzinárodných ekonomických vzťahov a vymedzenie 

základných pojmov. 

2. Ekonomické aspekty medzinárodného obchodu. Teórie medzinárodného obchodu. 

Základné koncepcie medzinárodného obchodu (protekcionizmus a liberalizmus). 

Prostriedky zahranično-obchodnej politiky a ich ekonomické súvislosti. 

3. Medzinárodné ekonomické a finančné organizácie – medzinárodné finančné 

organizácie (napr. MMF, Skupina Svetovej banky) a medzinárodné ekonomické 

organizácie (OECD, WTO, OSN – UNCTAD, EÚ). 

4. Postavenie Slovenskej republiky v rámci medzinárodných organizácií – zástupcovia, 

aktivity a pod. 

5. Medzinárodný pohyb kapitálu za účelom zisku (zameranie na priame zahraničné 

investície) a za účelom pomoci – rozvojová pomoc. 

6. Migrácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] KRUGMAN, P. – OBSTFELD, M. 2012/2015. International Economics: Theory and 

Policy. Harlow : Pearson Education. 2012/2015. 

[2] PUGEL, T. A. 2012/2016. International Economics. New York : McGraw-Hill, 
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2012/2016. 

[3] Ďalšie zdroje a materiály budú študentom distribuované v priebehu semestra. 

[4] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[5] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 37 

A B C D E FX 

16,22 % 8,11 % 29,73 % 24,32 % 18,92 % 2,70 % 
 

Vyučujúci: 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KEF/227AB/16 

Názov predmetu: 

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny za týždeň (24 hodín za semester), seminár, kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (100 percent). 

• 100 percent – prezentácia poznatkov rámcovo zahrnutých v osnove predmetu. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent je schopný prezentovať základné poznatky na tému medzinárodne akceptované 

účtovné systémy, Európska únia a jej direktívy, vysvetliť koncepčný rámec všeobecne 

platných účtovných štandardov – US GAAP a IFRS, riešiť prípadové štúdie na témy 

prezentujúce predmetnú oblasť. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Medzinárodne akceptované účtovné systémy, Európska únia a jej direktívy (US 

GAAP, IFRS, direktívy Európskej únie), systémy účtovníctva. 

2. Medzinárodné inštitúcie finančného účtovníctva. 

3. Koncepčný rámec všeobecne platných účtovných štandardov – US GAAP a IFRS. 

4. Zostavenie všetkých základných finančných výkazov podľa IFRS a US GAAP. 

5. Výkaz ziskov a strát podľa IFRS a US GAAP. Manipulácia s výsledkom hospodárenia, 

prípadová štúdia. 

6. Komplexný výsledok hospodárenia. 

7. Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní podľa IFRS a US GAAP, prípadová štúdia. 

8. Súvaha podľa IFRS a US GAAP, prípadová štúdia. 

9. Výkaz Cash Flow, prípadová štúdia. 

10. Poznámky k finančným výkazom, prípadová štúdia. 

11. Účtovná analýza, prípadová štúdia. 

12. Analýza a interpretácia informácií z účtovnej závierky pre hodnotenie rentability 

firmy, hodnotenie peňažných tokov a hodnotenie rizika, prípadová štúdia. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] SAXUNOVÁ, D. 2013. Financial Accounting – Financial Statements Under US 

GAAP and IFRS. Prague : Wolters Kluwer, 2013. 

[2] SAXUNOVÁ, D. 2019. Financial Statements for the Needs of managers in the global 

accounting standards US GAAP and IFRS. Praha : Wolters Kluwer, 2019, 200 s. 

[3] EPSTEIN, B. J. – JERMAKOWICZ, E. K. 2009. IFRS 2009. Hoboken : JohnWilley and Sons. 

[4] KIESO, D. E. – WEYGANDT, J. J. – WARFIELD, T. D. 2015. Intermediate 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Donald+E.+Kieso
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jerry+J.+Weygandt
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Terry+D.+Warfield
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Accounting: IFRS Edition. 2nd Edition. 2015. 

[5] IASCF. 2015. International Financial Reporting Standards – IFRS 2015. IASB : 

London, 2015. 

[6] Internetové zdroje na webových sídlach: www.ifrs.org, www.fasb.org. 

[7] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[8] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 10 

A B C D E FX 

80,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: 

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://www.ifrs.org/
file:///C:/Users/gubiniova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6BV6QDMC/www.fasb.org
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KEF/020AB/16 

Názov predmetu: 

Mikroekonómia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (30 percent), skúška v skúškovom období (70 percent). 

Účasť na seminároch a odovzdanie seminárnej práce je podmienkou pripustenia na skúšku. 

Následne je potrebné absolvovať písomný záverečný test. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie 

C minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Predmet Mikroekonómia podáva základné poznatky o vzniku a vývoji ekonomickej vedy. 

Vysvetľuje význam predmetu a metodológie ekonomickej teórie. Zaoberá sa trhom a trhovým 

mechanizmom a jeho základnými zložkami ako sú dopyt, ponuka, rovnovážna cena a 

konkurencia. Zvládnutím základných ekonomických zákonov, študent pochopí ich aplikáciu 

do praxe. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Základné pojmy: konkurencia, súčasná verzus budúca hodnota, ekonomický verzus 

účtovný zisk, hraničná analýza. 

2. Trhové sily – dopyt a ponuka. Trhová rovnováha. 

3. Administratívne zásahy verzus trhová rovnováha. 

4. Elasticita dopytu. 

5. Maximalizácia obratu. 

6. Úvod do teórie správania sa spotrebiteľa. 

7. Proces produkcie a náklady. Krátky a dlhý časový horizont. Faktory produkcie. 

Minimalizácia nákladov. 

8. Štruktúra trhu. Dokonalá konkurencia, monopol, monopolistická konkurencia, 

oligopoly. 

9. Maximalizácia zisku a tvorba cien na trhoch rôznych typov. 

10. Určovanie cien na oligopolnom trhu. 

11. Cenové stratégie monopolu. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] BAYE, M. R. – PRICE, J. T. – SQUALLI, J. 2013. Managerial Economics and 

Business Strategy. McGraw-Hill, 2013, 636 p. ISBN 978-00-771-5450-9 

[2] GREGORY, N. M. – MARK, P. T. 2008. Economics. 2008, 916 p. ISBN 978-14-080-

2126-2 

[3] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 
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UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[4] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 70 

A B C D E FX 

24,29 % 24,29 % 22,86 % 8,57 % 10,00 % 10,00 % 
 

Vyučujúci: 

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KSP/019AB/16 

Názov predmetu 

Podnikanie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 4. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (50 percent), skúška v skúškovom období (50 percent). 

• 15 percent – prvá časť odovzdaných výsledkov priebežnej práce. 

• 15 percent – druhá časť odovzdaných výsledkov priebežnej práce. 

• 20 percent – tretia časť odovzdaných výsledkov priebežnej práce. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie 

C minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Oboznámenie sa s podstatou podnikania, jeho dôležitosťou a úlohou. Rozvoj podnikateľského 

myslenia a charakteristík, pochopenie ich dôležitosti nielen v podnikaní. Rozvoj schopnosti 

vyhľadávať príležitosti a nápady, dolaďovať ich a formulovať do podoby podnikateľských 

modelov. Osvojenie základných techník podnikateľského plánovania a ich precvičenie na 

konkrétnych príkladoch. Pochopenie celkových súvislostí fungovania a riadenia podniku. 

Oboznámenie s praktickými náležitosťami štartu podnikania. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Úvod do podnikania. Podnikanie a jeho úloha v kontexte ekonomiky. Malé a stredné 

podniky, podnikatelia a podnikanie. Proces podnikania. Aktuálny stav a problémy 

podnikania na Slovensku. 

2. Podnikanie ako predmet akademického výskumu. Rozdielne pohľady: o podnikaní, 

pre podnikanie, v podnikaní. 

3. Podnikateľské myslenie a charakteristiky. Úloha kreativity v podnikaní. 

4. Identifikácia podnikateľských príležitostí. Techniky hľadania, generovania a 

dolaďovania nápadov. Inovácie. 

5. Podnikateľský model – podstata, základy tvorby, typy, príklady. Podnikateľské 

stratégie (Business Model Patterns). 

6. Lean Canvas ako technika pre start-upy, testovanie podnikateľských modelov 

(Validation Board). 

7. Špecifiká start-up podnikania. Podpora a zdroje financovania. Techniky pre rozvoj 

start-upov. 

8. Podnikateľský plán a podnikateľské plánovanie (Business Planning). 

9. Marketing v podnikateľskom plánovaní – segmentácia trhu, analýza konkurencie, 

marketingová komunikácia, moderné marketingové nástroje. 

10. Finančné a účtovné aspekty podnikania. Súvislosti, komplexný pohľad na podnik. 
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11. Finančné plánovanie v rámci podnikateľského plánovania. 

12. Manažment ľudí a zdrojov – špecifiká v malom a strednom podnikaní, manažment 

ľudí a zdrojov z pohľadu podnikateľského plánovania. 

13. Legislatívne aspekty podnikania. Založenie podniku – kroky, právne formy. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] BARON, R. A. – HMIELESKI, K. M. 2018. Essentials of Entrepreneurship. Second 

Edition Changing the World, One Idea at a Time. 2nd Edition. Cheltenham : Edward 

Elgar, 2018. ISBN 978-1-78811-590-2 

[2] BAUM, J. R. – FRESE, M. – BARON, R. A. 2012. The psychology of 

Entrepreneurship. New York : Psychology Press. ISBN 978-0-415-65266-7 

[3] BJERKE, B. 2013. About Entrepreneurship. Cheltenham : Edward Elgar, 2013. ISBN 

978-17-825-4538-5 

[4] HISRICH, R. D. 2014. Advanced Introduction to Entrepreneurship. Cheltenham : 

Edward Elgar, 2014. ISBN 978-17-825-4617-7 

[5] NIELSEN, S. L. et al. 2017. Entrepreneurship in Theory and Practice. Paradoxes in 

Play. 2nd Edition. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. ISBN 978-1-78536-445-7 

[6] OSTERWALDER, A. – PIGNEUR, Y. 2010. Business Model Generation. John Wiley 

and Sons, 2010. ISBN 978-04-708-7641-1 

[7] RIES, E. 2011. Lean Startup. New York : Crown Business, 2011. ISBN 978-03-078-

8789-4 

[8] STOKES, D. – WILSON, N. 2010. Small Business Management and 

Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. ISBN 978-14-080-1799-9 

[9] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[10] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a 

dostupné zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 135 

A B C D E FX 

20,74 % 52,59 % 22,22 % 2,96 % 1,48 % 0,00 % 

Vyučujúci: 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 

Mgr. Peter Marcin, PhD. 

Mgr. Miloš Mrva, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

nový predmet 

Názov predmetu: 

Podnikateľské zručnosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny za týždeň (24 hodín za semester), seminár, kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (100 percent). 

• 30 percent – tvorba a prezentácia podnikateľského nápadu. 

• 30 percent – tvorba a prezentácia propagačného videa. 

• 40 percent – spracovanie a prezentovanie hodnotiacej správy. 

Vypracovanie a zrealizovanie mikropodnikateľského zámeru v rámci študentských tímov. 

Práca počas semestra tvorí základ pre hodnotenie predmetu. Výstupom je zrealizovaný 

projekt mikropodniku a príslušná dokumentácia. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie 

C minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Praktické skúsenosti s podnikateľskou činnosťou a prácou v rámci podnikateľských tímov. 

Osvojenie si základných podnikateľských zručností v rámci plánovania a exekutívy, 

propagácie a finančného riadenia mikropodniku. Rozvoj schopnosti vyhľadávať príležitosti a 

nápady, dolaďovať ich a formulovať do podoby podnikateľských modelov v rámci prostredia 

mikro a malých podnikov. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Úvod do predmetu – vytvorenie tímov a zoznamovacie aktivity. 

2. Kreativita a techniky na precvičenie kreativity. 

3. Techniky na generovanie podnikateľských nápadov. 

4. Identifikácia podnikateľských príležitostí v okolí. 

5. Možnosti využitia podnikateľských príležitostí. 

6. Prezentácie podnikateľských nápadov a získavanie spätnej väzby. 

7. Vylepšovanie produktu, identifikácia cieľových zákazníkov. 

8. Tvorba a prezentácie propagačných videí. 

9. Realizácia podnikateľských aktivít v rámci študentských tímov. 

10. Priebežné hodnotenie a implementácia pozmeňujúcich návrhov do realizácie 

podnikateľských plánov. 

11. Záver, spracovanie a prezentovanie hodnotiacej správy. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] BARON, R. A. – HMIELESKI, K. M. 2018. Essentials of Entrepreneurship. Second 

Edition Changing the World, One Idea at a Time. 2nd Edition. Cheltenham : Edward 

Elgar, 2018. ISBN 978-1-78811-590-2 

[2] OSTERWALDER, A. – PIGNEUR, Y. 2010. Business Model Generation. John Wiley 
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and Sons, 2010. ISBN 978-04-708-7641-1 

[3] RIES, E. 2011. The Lean Startup. New York : Crown Business, 2011. ISBN 978-03-

078-8789-4 

[4] RIGBY, G. 2011. Business Planning for Entrepreneurs. Hampshire : Harriman House, 

2011. ISBN 978-08-571-9178-6 

[5] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[6] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: 

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 

Mgr. Peter Marcin, PhD. 

Mgr. Miloš Mrva, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KIS/322AB/16 

Názov predmetu: 

Podnikové informačné systémy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (60 percent), skúška v skúškovom období (40 percent). 

• 60 percent – vypracovanie projektu. 

• 40 percent – písomný test a ústna skúška. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie 

C minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom predmetu je naučiť študentov, ako efektívne budovať a využívať podnikové 

informačné systémy v dnešnom konkurenčnom a dynamickom business prostredí. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Základné podnikové systémy. 

2. Vlastnosti podnikových systémov. 

3. Funkcie podnikových systémov. 

4. Tolerantné systémy. 

5. Príklady podnikových systémov. 

6. Výrobné a produkčné systémy. 

7. Predajné a marketingové systémy. 

8. Účtovné a finančné systémy. 

9. ERP systémy, ich vlastnosti a využitie. 

10. Systémy na podporu budovania vzťahov so zákazníkmi. 

11. SCM systémy a BI systémy. 

12. Životný cyklus vývoja informačných systémov. 

13. Implementácia informačných systémov. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] FELLENSTEIN, C. – WOOD, R. 2000. Exploring E-commerce, Global E-business, 

and E-societies. Prentice Hall, 2000. 

[2] HUNTER, G. M. 2015 Strategic Utilization of Information Systems in Small Business. 

IGI Global 2015. ISBN 978-1-4666-8708-0 

[3] HOUSTON, H. C. – SNYDER, Ch. A. 2003. The Management of 

Telecommunications. International Edition. 

[4] LAKE, P. – DRAKE, R. 2014. Information Systems Management in the Big Data Era. 

Springer International Publishing Switzerland, 2014. ISBN 978-3-319-13502-1 

[5] TURBAN, E. – LEIDNER, D. – MCLEAN, E. – WETHERBE, J. 2006. Information 
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Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, 5th 

Edition. New York : John Wiley and Sons, 2006. ISBN: 978-0-471-70522-2 

[6] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[7] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KIS/051AB/16 

Názov predmetu: 

Projektový manažment 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (40 percent), skúška v skúškovom období (60 percent). 

• 40 percent – písomná previerka v priebehu semestra. 

• 60 percent – semestrálny projekt, jeho prezentácia a ústna skúška. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s problematikou projektového manažmentu, 

procesmi plánovania, riadenia a realizácie projektu, princípmi, metódami, postupmi a 

technikami uplatňovanými v tomto procese. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Projekt, projektový cyklus, hodnotenie a overovanie realizovateľnosti projektu. 

2. Životný cyklus projektu. 

3. Miesto projektového manažmentu v organizačnej štruktúre, modely organizačných 

štruktúr, tímový manažment projektu. 

4. Projektové plánovanie, obsah plánovacieho procesu, postup pri plánovaní, 

dokumentácia plánovacieho procesu. 

5. Hierarchická štruktúra činností projektu, nástroje časového plánovania. 

6. Proces riadenia realizácie projektu, obsah procesu riadenia realizácie projektu, nástroje 

pre sledovanie stavu realizácie projektu, kontrolné mechanizmy. 

7. Projekt a investície. 

8. Analýza dopytu a metódy prognózovania. 

9. Kapacity a projektové prepočty, obsah projektových výpočtov, časové fondy, kapacita, 

obmedzujúce podmienky. 

10. Plánovanie rozpočtu, vplyv obmedzených zdrojov, riziká a rezervy. 

11. Efektívnosť investícií, zásady, etapy hodnotenia, metódy a kritéria hodnotenia. 

12. Štúdia realizovateľnosti, ciele, stratégia, marketingová stratégia, analýza trhu a objemy 

produkcie, materiálové vstupy a energia, pracovné sily, umiestnenie projektu v 

prostredí, technológia a technické zaistenie projektu, implementačný plán projektu, 

ekonomické hodnotenie projektu. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] KERZNER, H. R. 2013. Project Management: A Systems Approach to Planning, 

Scheduling, and Controlling. 11th Edition. John Wiley and Sons, 2013. ISBN 978-11-
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180-2227-6 

[2] ROSENAU, M. D. – GITHENS, G. D. 2005. Successful Project Management: A Step-

By-Step Approach with Practical Examples. John Wiley and Sons, 2005. ISBN 978-

04-716-8032-1 

[3] SCHWALBE, K. 2008. Information Technology Project Management, Course 

Technology. 5th Edition. 2008. ISBN 978-03-246-6521-5 

[4] WESTLAND, J. 2006. Project Management Life Cycle, Printed and Bound in Great 

Britain. Cambridge University Press, 2006. ISBN 07-494-4555-6 

[5] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[6] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 12 

A B C D E FX 

16,67 % 41,67 % 33,33 % 0,00 % 0,00 % 8,33 % 
 

Vyučujúci: 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

doc. Ing. Ján Papula, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM/S07AB/16 

Názov predmetu: 

Štátna skúška z manažmentu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: štátna skúška 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Controlling 

Etické a legislatívne aspekty marketingu 

Manažment start-upov a malých firiem 

Marketing 

Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Podnikanie 

Podnikateľské zručnosti 

Podnikové informačné systémy 

Projektový manažment 

Základy manažmentu I, II 

Základy finančného manažmentu 

Základy personálneho manažmentu 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Zodpovedanie otázok štátnej skúšky z jednotlivých funkčných oblastí manažmentu. 

Výsledky vzdelávania: 

Zodpovedaním otázok štátnej skúšky študent porozumel a preukázal osvojenie si základných 

manažérskych poznatkov a zručností, ovláda procesy riadenia, je schopný aplikovať základné 

poznatky v hospodárskej praxi v domácom aj medzinárodnom prostredí. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Manažment a jeho postavenie v systéme spoločenských vied (prístupy k manažmentu, 

súčasné trendy v manažmente, hlavné funkcie manažmentu, plánovanie v organizáciách, 

strategický manažment, organizačné štruktúry, vedenie ľudí, kontrola, manažérske 

rozhodovanie, osobitosti manažmentu v podmienkach vyspelých štátov, organizačná 

kultúra, sociálna zodpovednosť a etika v podnikaní, individuálne a skupinové správanie). 

2. Personálny manažment – jeho postavenie a špecifiká v systéme funkčných oblastí 

manažmentu (podstata, obsah a funkcie personálneho manažmentu, faktory externého a 

interného prostredia, plánovanie počtu a štruktúry pracovníkov, zdroje a metódy 

získavania pracovníkov, výber pracovníkov, odmeňovanie pracovníkov, riadenie 

pracovného výkonu, motivácia, vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, rozvoj kariéry). 

3. Controlling – jeho postavenie a špecifiká v systéme funkčných oblastí manažmentu 

(controllingový systém v podniku, reporting, nákladový controlling – kalkulácie, 

manažérske účtovníctvo). 

4. Marketing – jeho postavenie a špecifiká v systéme funkčných oblastí manažmentu 

(postavenie a význam marketingu v ekonomike, marketingový informačný systém a 

marketingový výskum, marketingové prostredie, analýza procesov segmentácie trhu, 

marketingový mix a jeho prvky, osobitosti medzinárodného marketingu a marketing 

služieb; etické a legislatívne aspekty marketingu). 

5. Podnikanie (procesy podnikania, podnikateľské správanie a podnikateľské 

charakteristiky, podnikateľské modely, podnikateľský plán, špecifiká malých a stredných 
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podnikov). 

Odporúčaná literatúra: 

[1] ALEXANDER, M. – DECKER, J. – WEHBE, B. 2014. Microsoft Business Intelligence 

Tools for Excel Analysts. Hoboken : John Wiley and Sons, 2014. ISBN 978-11-188-

2152-7 

[2] BAINES, P. – FILL, C. – PAGE, K. 2011. Marketing. Oxford : Oxford University Press, 

2011. ISBN 978-01-995-7961-7 

[3] BJERKE, B. 2013. About Entrepreneurship. Cheltenham : Edward Elgar, 2013. ISBN 

978-17-825-4538-5 

[4] BRATTON, J. – GOLD, J. 2012. Human Resource Management: Theory & Practice. 5th 

Edition. New York : Palgrave Macmillan, 2012. 

[5] CARLBERG, C. 2010. Business Analysis: Microsoft Excel 2010. Pearson Education, 

2010. ISBN 978-07-897-4317-6 

[6] ELMASRI, R. – NAVATHE, S. B. 2015. Fundamentals of Database Systems. 7th 

Edition. Pearson, 2015. 

[7] EPSTEIN, M. J.  MANZONI J. F. DAVILA, A. 2010. Performance Measurement and 

Management Control: Innovative Concepts and Practices. Bingley : Emerald, 2010. 

[8] GOTTLIEB, I. 2010. Modeling in Excel for Analysts and MBAs. Singapore : John Wiley 

and Sons (Asia), 2010. ISBN 978-04-708-2473-3 

[9] HAAG, S. – CUMMINGS, M. 2009. Management Information Systems for the 

Information Age. San Diego : McGraw-Hill Publisher, 2009. ISBN 978-00-733-7678-3 

[10] KERZNER, H. R. 2013. Project Management: A Systems Approach to Planning, 

Scheduling, and Controlling. 11th Edition. John Wiley and Sons, 2013. ISBN: 978-11-

180-2227-6 

[11] KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. 2004. Principles of Marketing. Upper Saddle River : 

Pearson Education, 2004. ISBN 01-304-1814-5 

[12] MONK, E. F. – BRADY, J. A. – COOK, G. S. 2012. Problem-Solving Cases in 

Microsoft Access and Excel. 9th Annual Edition. Course Technology, Cengage Learning, 

2012. ISBN 978-11-118-2051-0 

[13] NKOMO, S. M. – FOTTLER, M. D. – MCAFEE, R. B. 2011. Human Resource 

Management Applications: Cases, Excercises, Incidents, and Skill Builders. 7th Edition. 

South-Western : Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1-111-05888-3 

[14] O'BRIEN, J. A. – Marakas, G. M. 2010. Introduction to Information Systems. 15th 

Edition. New York : McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-337677-6 

[15] ROBBINS, P. R. – COULTER, M. 2016. Management. 13th Edition. Harlow : Pearson 

Education Limited, 2016. 

[16] ROSENAU, M. D. – GITHENS, G. D. 2005. Successful Project Management: A Step-

By-Step Approach with Practical Examples. John Wiley and Sons, 2005. ISBN 978-04-

716-8032-1 

[17] SCHWALBE, K. 2008. Information Technology Project Management, Course 

Technology. 5th Edition. 2008. ISBN 978-03-246-6521-5 

[18] STOKES, D. – WILSON, N. 2010. Small Business Management and Entrepreneurship. 

Cengage Learning EMEA, 2010. ISBN 978-14-080-1799-9 

[19] WESTLAND, J. 2006. Project Management Life Cycle, Printed and Bound in Great 

Britain. Cambridge University Press, 2006. ISBN 07-494-4555-6 

[20] WILLIAMS, J. R. et al. 2012. Financial & Managerial Accounting: The Basis for 

Business Decisions. 16th Edition. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2012. ISBN 978-12-

590-7100-3 

[21] Journal of Human Resource Management, Comenius University in Bratislava. 

[22] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre UK: 
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http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-

informacne-zdroje/. 

[23] Ďalšia zahraničná odborná literatúra zameraná na problematiku jednotlivých funkčných 

oblastí manažmentu. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 

A B C D E FX 

      

Vyučujúci: 

Členovia komisií pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KEF/134AB/16 

Názov predmetu: 

Základy finančného manažmentu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 5. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (30 percent), skúška v skúškovom období (70 percent). 

• 30 percent – aktivita na seminároch. 

• 70 percent – písomný záverečný test. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent bude schopný realizovať finančnú analýzu podniku (predovšetkým analyzovať 

finančné výkazy podnikov prostredníctvom finančných pomerových ukazovateľov, analýzou 

percentuálnej zmeny jednotlivých položiek výkazov a analýzou tzv. Commonsize, Free Cash 

Flow). 

Študent bude schopný rozumieť časovej hodnote peňazí (konkrétne: budúca hodnota, súčasná 

hodnota, anuita, perpetuita, efektívna ročná úroková miera), mal by byť schopný vypočítať 

hodnotu dlhopisov a analyzovať ich (konkrétne: súčasná hodnota dlhopisu, výnos do 

splatnosti, výnos do predčasného splatenia dlhopisu, úrokové a reinvestičné riziko dlhopisov). 

Pochopenie problematiky rizika a výnosu je taktiež základnou kompetenciou, ktorú študent 

počas semestra nadobudne (konkrétne: analýza finančných aktív a ich rizík, požadovaný 

výnos, očakávaný výnos, realizovaný výnos, meranie izolovaného rizika, riziko portfólia, 

diverzifikácia a volatilita investičných portfólií, diverzifikovateľné a nediverzifikovateľné 

riziko, koeficient beta, capital/security marketline, efektívna množina, indiferentné krivky, 

optimálne portfólio, model oceňovania kapitálových aktív). 

Stanovenie vhodnej diskontnej miery (teda ceny kapitálu) je mimoriadne podstatné v 

súčasnom vysoko volatilnom finančnom prostredí, preto sa bude predmet zameriavať aj na 

túto oblasť (konkrétne: výpočet WACC, výpočet Cost of Equity a Cost of Debt).Na uvedenú 

problematiku nadväzuje oceňovanie akcií prostredníctvom modelu diskontovaných dividend 

a oceňovanie projektov (predovšetkým metódy NPV a IRR), čo bude rovnako dôležitou 

súčasťou kompetencia študenta, ktorú nadobudne. 

Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent taktiež rozumieť analýze finančného 

prostredia, mal by byť schopný realizovať finančnú analýzu podniku a mal by byť taktiež 

schopný oceniť základné finančné inštrumenty a podnikateľské projekty. Študent by mal 

porozumieť determinantom tvorby hodnoty podniku. Efektívne stanovenie ceny kapitálu, 

vzťah medzi rizikom a výnosom a efekt diverzifikácie portfólia budú ďalšou dôležitou 

kompetenciou, ktorú študent nadobudne po absolvovaní predmetu Základy finančného 
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manažmentu. 

Po absolvovaní predmetu bude študent pripravený pracovať vo finančnej oblasti, ako finančný 

analytik na pozíciách, ktoré vyžadujú základné znalosti z oblasti analýzy finančných trhov 

a finančnej analýzy podnikov. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Úvod do finančného manažmentu. 

2. Časová hodnota peňazí. 

3. Finančné výkazy, Cash Flow. 

4. Analýza finančných výkazov. 

5. Manažment pracovného kapitálu. 

6. Finančné plánovanie. 

7. Oceňovanie dlhopisov. 

8. Riziko a výnos, CAPM. 

9. Cena kapitálu. 

10. Oceňovanie akcií firiem. 

11. Oceňovanie projektov. 

12. Riziková analýza projektov. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] BREALEY, R. A. – MYERS, S. C. – ALLEN, F. 2010. Principles of Corporate 

Finance. 9th Edition. McGrawHill, 2010. ISBN 978-00-712-6327-6 

[2] BRIGHAM, E. F. – EHRHARDT, M. C. 2014. Financial Management. 14th Edition. 

Thomson, South-Western, 2014. ISBN 978-11-119-7221-9 

[3] Databáza Bloomberg Professional. 

[4] www.bloomberg.com, www.reuters.com 

[5] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[6] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 45 

A B C D E FX 

31,11 % 60,00 % 6,67 % 2,22 % 0,00 % 0,00 % 
 

Vyučujúci: 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

Mgr. Martin Vozár, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

file:///C:/Users/Bloomberg/Downloads/www.bloomberg.com
file:///C:/Users/Bloomberg/Downloads/www.reuters.com
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KMn/060AB/16 

Názov predmetu: 

Základy manažmentu I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (60 percent), skúška v skúškovom období (40 percent). 

• 10 percent – vypracovanie seminárnej práce. 

• 10 percent – prezentácia seminárnej práce. 

• 15 percent – test. 

• 25 percent – aktívna účasť pri riešení prípadových štúdií, záverečný test. 

• 40 percent – ústna skúška. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent po absolvovaní predmetu získa ucelené poznatky z vybraných oblastí teórie 

manažmentu a oboznámi sa so základnými postupmi identifikovania a riešenia problémov 

v manažérskej praxi. Obsah predmetu sa zameriava aj na rozvíjanie manažérskych zručností 

a schopností poslucháčov. Študent sa prostredníctvom individuálneho vypracovania 

seminárnej práce, diskusií ako aj riešením prípadových štúdií zdokonaľuje pri správnom 

používaní terminológie manažmentu ako vednej disciplíny, rozširuje svoje vedomosti 

a zlepšuje potrebné zručnosti k ďalšiemu štúdiu a manažérskej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Manažéri a manažment – manažment ako proces, vedná disciplína a ako profesia. 

2. Prehľad vývoja poznatkov o manažmente. 

3. Organizačná kultúra. 

4. Organizačné prostredie. 

5. Manažment v globálnom prostredí. 

6. Sociálna zodpovednosť a manažérska etika. 

7. Manažérske rozhodovanie. 

8. Plánovanie. 

9. Strategický manažment. 

10. Metódy prognózovania a plánovania. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] ROBBINS, P. R. – COULTER, M. 2016. Management. 14th Edition. Harlow : Pearson 

Education Limited, 2016, 751 s. ISBN 978-1-292-21583-9 

[2] ROBBINS, P. R. – COULTER, M. with Contributions by MARTOCCHIO, J. J. – 
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KONG, L. K. 2016. Management 13th Edition, 2016, 717 s. ISBN 978-1-292-09020-7 

[3] Journal of Human Resource Management. Comenius University in Bratislava. 

www.jhrm.eu. 

[4] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[5] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 84 

A B C D E FX 

25,00 % 30,95 % 15,48 % 8,33 % 9,52 % 10,71 % 
 

Vyučujúci: 

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

Mgr. Michaela Poláková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://www.jhrm.eu/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KMn/061AB/16 

Názov predmetu: 

Základy manažmentu II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Základy manažmentu I 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (60 percent), skúška v skúškovom období (40 percent). 

• 10 percent – vypracovanie seminárnej práce. 

• 10 percent – prezentácia seminárnej práce. 

• 15 percent – test. 

• 25 percent – aktívna účasť pri riešení prípadových štúdií, záverečný test. 

• 40 percent – ústna skúška. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent po absolvovaní predmetu získa ucelené poznatky z vybraných oblastí teórie 

manažmentu a oboznámi sa so základnými postupmi identifikovania a riešenia problémov 

v manažérskej praxi. Obsah predmetu sa zameriava aj na rozvíjanie manažérskych zručností 

a schopností poslucháčov. Študent sa prostredníctvom individuálneho vypracovania 

seminárnej práce, diskusií ako aj riešením prípadových štúdií zdokonaľuje pri správnom 

používaní terminológie manažmentu ako vednej disciplíny, rozširuje svoje vedomosti 

a zlepšuje potrebné zručnosti k ďalšiemu štúdiu a manažérskej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Základy organizovania. 

2. Dizajn pracovných miest. 

3. Manažment ľudských zdrojov. 

4. Individuálne a skupinové správanie. 

5. Motivácia pracovníkov. 

6. Teórie vedenia ľudí. 

7. Komunikácia a interpersonálne zručnosti. 

8. Kontrolovanie ako funkcia manažmentu. 

9. Manažment zmien. 

10. Sebariadenie a manažment času. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] ROBBINS, P. R. – COULTER, M. 2016. Management. 14th Edition. Harlow : Pearson 

Education Limited, 2016, 751 s. ISBN 978-1-292-21583-9 
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[2] ROBBINS, P. R. – COULTER, M. with Contributions by MARTOCCHIO, J. J. – 

KONG, L. K. 2016. Management 13th Edition, 2016, 717 s. ISBN 978-1-292-09020-7 

[3] Journal of Human Resource Management. Comenius University in Bratislava. 

www.jhrm.eu. 

[4] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[5] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 29 

A B C D E FX 

37,93 % 17,24 % 20,69 % 13,79 % 6,90 % 3,45 % 
 

Vyučujúci: 

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 

Mgr. Michaela Poláková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://www.jhrm.eu/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KMn/062AB/16 

Názov predmetu: 

Základy personálneho manažmentu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (60 percent), skúška v skúškovom období (40 percent). 

• 15 percent – prípadová štúdia. 

• 30 percent – dva priebežné testy (každý za 15 percent). 

• 15 percent – priebežné riešenie úloh na seminároch. 

• 40 percent – ústna skúška. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti sa oboznámia so základnými činnosťami personálneho manažmentu v organizácii 

(analýza práce, nábor a výber, vzdelávanie, rozvoj, kariéra, odmeňovanie, atď.) a s ich 

vzťahom k ostatným oblastiam manažmentu. Porozumejú prepojeniu podnikateľskej stratégie 

s činnosťami personálneho manažmentu a naučia sa základné zásady praktickej implementácie 

jednotlivých funkcií personálneho manažmentu z pohľadu zamestnávateľov aj zamestnancov. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Úloha personálneho manažmentu v organizácii a personálne činnosti. 

2. Personálne plánovanie a analýza práce. 

3. Nábor a výber zamestnancov. 

4. Manažment a hodnotenie pracovného výkonu. 

5. Vzdelávanie, rozvoj, kariéra zamestnancov. 

6. Odmeňovanie a motivácia zamestnancov. 

Odporúčaná literatúra: 

[1] BRATTON, J. – GOLD, J. 2017. Human Resource Management: Theory & Practice. 

6th Edition. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 978-

1137009395. 

[2] CARBERY, R. – CROSS, C. 2013. Human Resource Management – A Concise 

Introduction. 

[3] Vybrané prípadové štúdie Harvard Business School z oblastí uvedených v 

informačnom liste/sylabe predmetu. 

[4] Journal of Human Resource Management. Comenius University in Bratislava. 

[5] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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uk/externe-informacne-zdroje/. 

[6] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 79 

A B C D E FX 

32,91 % 29,11 % 15,19 % 5,06 % 15,19 % 2,53 % 
 

Vyučujúci: 

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 

Mgr. Jana Fratričová, PhD. 

Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD. 

Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Fakulta managementu 

Kód predmetu: 

FM.KEF/220AB/16 

Názov predmetu: 

Základy účtovníctva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

2 hodiny/2 hodiny za týždeň (24 hodín/24 hodín za semester), prednáška/seminár, 

kombinovaná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie za semester (60 percent), skúška v skúškovom období (40 percent). 

Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovať počas výučby dve kontrolné písomky (s 

úspešnosťou minimálne 50 percent – výsledok tvorí bonifikačné body ku skúške). Prezentovať 

poznatky rámcovo zahrnuté v stručnej osnove predmetu. 

Hodnotenie predmetu je v súlade so Študijným poriadkom UK a jednotlivé stupne 

klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý 

odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 

minimálne 91 percent, na získanie hodnotenia B minimálne 81 percent, na hodnotenie C 

minimálne 73 percent, na hodnotenie D minimálne 66 percent a na hodnotenie E minimálne 

60 percent. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 60 percent. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent je schopný podať ucelený obraz o účtovníctve vzhľadom na jeho predmet a pochopiť 

úlohu účtovníctva v informačnom systéme podniku, popísať základné účtovné pojmy, 

súvahovú teóriu účtov, účtovné doklady, problematiku oceňovania, procesy účtovnej závierky 

a problematiku medzinárodnej harmonizácie účtovníctva. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Účtovníctvo ako informačný systém podniku. 

2. Cieľ, predmet a funkcie účtovníctva, koncepčný rámec finančného účtovníctva. Zákon 

o účtovníctve, štandardy účtovníctva. 

3. Formy vlastníctva účtovnej jednotky a podnikateľské činnosti, používatelia informácií 

z účtovníctva. 

4. Základné výkazy účtovníctva – základné prvky koncepčného rámca účtovníctva 

(aktíva, pasíva, výnosy a náklady), obsah a forma účtovných výkazov. 

5. Súvaha – bilančný princíp (účtovná rovnica), hospodárske operácie. 

6. Akruálna základňa účtovníctva – príjmy a výnosy, výdavky a náklady. Systémy 

účtovníctva - jednoduché a podvojné účtovníctvo. 

7. Jednoduchý a zložený výkaz pre výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

8. Účty – rozdelenie a pravidlá účtovania na účtoch. Sústava účtov v podvojnom 

účtovníctve. 

9. Účtovná dokumentácia, účtovné knihy. 

10. Účtovné prípady – hospodárske (explicitné) a účtovné (implicitné) operácie, analýza 

účtovných prípadov (súvahových a výsledkových), uzatváranie účtov a zostavenie 

účtovnej závierky. 

11. Hospodárske činnosti – nákup a predaj tovarov a služieb. 

12. Zásoby – rozdelenie, oceňovanie a účtovné zobrazenie. 

Odporúčaná literatúra: 
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[1] SAXUNOVÁ, D. 2019. Financial Statements for the Needs of managers in the global 

accounting standards US GAAP and IFRS. Praha : Wolters Kluwer, 2019, 200 s. 

[2] KIMMEL, P. D. – WEYGANDT, J. J. – KIESO, D. E. 2013. Financial Accounting: 

Tools for Business Decision Making. 7th Edition. Wiley Plus, 2013. 

[3] NORTON, C. L. – PORTER, G. A. 2013. Introduction to Using Finance Accounting 

Information. 8th Edition. South-Western : Cengage Learning, 2013. 

[4] WARREN, C. S. – DUCHAC, J. – REEVE, J. Principles of Financial Accounting. 14th 

Edition. South-Western : Cengage Learning. 

[5] WEYGANDT, J. J. – KIMMEL, P. D. – KIESO, D. E. 2015. Financial and 

Managerial Accounting. 2nd Edition. Wiley Plus, 2015. 

[6] Webové sídlo Akademickej knižnice UK – externé informačné zdroje prístupné pre 

UK: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-

uk/externe-informacne-zdroje/. 

[7] Ďalšie zdroje budú priebežne dopĺňané a aktualizované (vzhľadom na nové a dostupné 

zdroje). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

anglický jazyk 

Poznámky: 

Samoštúdium je podporené e-learningovou formou. 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 17 

A B C D E FX 

29,41 % 23,53 % 23,53 % 0,00 % 17,65 % 5,88 % 
 

Vyučujúci: 

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 

Mgr. Lenka Chorvatovičová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: máj 2019 

Schválil: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

 

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

