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1. ročník

S Číslo Názov predmetu Rozsah ECTS Garant P
Povinné

5BF101 Algebra 2-2-0,s 5 KMMOA
5BI147 Informatika pre manažérov 1 2-0-2,s 5 KI
5BM121 Manažérske prezentačné zručnosti 2-2-0,s 5 KMNT
5BM125 Manažment 1 3-2-0,s 6 KMNT
5BE123 Všeobecná ekonomická teória 2-2-0,s 5 KMME

Povinne voliteľné
5BL103 Právne aspekty podnikania 1 2-2-0,s 5 KMME

Výberové
5BL115 Jazyk anglický 1 0-2-0,s 3 ÚCV
5BL119 Jazyk nemecký 1. 0-2-0,s 3 ÚCV
5BF109 Praktikum z matematiky 0-2-0,s 1 KMMOA
5BI111 Praktikum z programovania 1 0-0-2,s 1 KI

1

5BL109 Telesná výchova 1 0-2-0,s 1 ÚTV
Povinné

5BI142 Informatika pre manažérov 2 2-0-2,s 5 KI
5BE118 Marketing 2-2-0,s 5 KMNT
5BE116 Podniková ekonomika 2-2-0,s 5 KMME

Povinne voliteľné

5UI126 Elektronické spracovanie a prezentácia
dokumentov 2-0-2,s 4 KMMOA

5BL146 Právne aspekty podnikania 2. 2-2-0,s 5 KMME
Výberové

5BL116 Jazyk anglický 2 0-2-0,s 3 ÚCV
5BL120 Jazyk nemecký 2. 0-2-0,s 3 ÚCV
5BI158 Linux - základy 0-0-2,s 2 KIS
5BI136 Praktikum z programovania 2 0-0-2,s 1 KI
5BL110 Telesná výchova 2 0-2-0,s 1 ÚTV

2

5BL144 Telovýchovné sústredenie 1 0-1-0,s 2 ÚTV

Odporúčaný počet kreditov po prvom roku štúdia 60

Minimálny počet kreditov na postup do ďalšieho ročníka 40

Minimálny počet kreditov na zápis do rovnakého ročníka 20
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122 - Manažment

2. ročník

S Číslo Názov predmetu Rozsah ECTS Garant P
Povinné

5BE105 Finančné účtovníctvo 2-2-0,s 5 KMME
5BF117 Matematická analýza 1 2-2-1,s 6 KMMOA
5BE107 Podnikové financie 2-2-0,s 5 KMME
5BL106 Psychológia 2-2-0,s 5 KMNT

Povinne voliteľné
5UE115 Dane a rozpočet 2-2-0,s 4 KMME
5BM123 Marketingová komunikácia 2-2-0,s 4 KMNT
5BE125 Riadenie kvality 2-2-0,s 5 KMNT

Výberové
5BE127 Aplikovaná ekonómia 2-2-0,s 4 KMME
5BI131 Databázové systémy - Access 2-0-2,s 4 KI
5BI145 Grafika v počítačových aplikáciách 1-0-3,s 4 KIS
5BL117 Jazyk anglický 3. 0-2-0,s 3 ÚCV
5BL121 Jazyk nemecký 3. 0-2-0,s 3 ÚCV
5IL101 Súdne inžinierstvo 1 2-1-0,s 4 Ek
5BI133 Tabuľkové procesory 2-0-2,s 4 KI
5BL111 Telesná výchova 3. 0-2-0,s 1 ÚTV

3

5BL137 Telovýchovné sústredenie 2 0-1-0,s 2 ÚTV
Povinné

5BE102 Mikroekonómia 2-2-0,s 5 KMME
5BM116 Operačný manažment 3-1-0,s 5 KMNT
5BL142 Sociológia 2-2-0,s 5 KMNT

Povinne voliteľné
5BL136 Etika v podnikaní 2-2-0,s 5 KMNT
5BE120 Finančno-ekonomické analýzy 2-1-1,s 4 KMME
5BE108 Makroekonómia 2-2-0,s 5 KMME
5BF114 Matematická analýza 2 2-2-1,s 6 KMMOA
5BA130 Pravdepodobnosť a štatistika 2-0-2,s 5 KMMOA

Výberové
5BI144 Animácia v počítačových aplikáciách 1-0-3,s 4 KIS
5BM128 Digitálny marketing 2-0-2,s 3 KMNT
5BL118 Jazyk anglický 4. 0-2-0,s 3 ÚCV
5BL122 Jazyk nemecký 4. 0-2-0,s 3 ÚCV
5IL102 Súdne inžinierstvo 2 2-1-0,s 4 Ek

4

5BL112 Telesná výchova 4. 0-2-0,s 1 ÚTV

Odporúčaný počet kreditov po druhom roku štúdia 120

Minimálny počet kreditov na postup do ďalšieho ročníka 80

Minimálny počet kreditov na zápis do rovnakého ročníka 60

64



122 - Manažment

3. ročník

S Číslo Názov predmetu Rozsah ECTS Garant P
Povinné

5BE117 Malé a stredné podnikanie 2-2-0,s 5 KMNT
5BS113 Podnikové informačné systémy 2-0-2,s 5 KMNT
5BM127 Riadenie ľudských zdrojov 3-2-0,s 6 KMNT
5BM119 Základy výskumu v manažmente 2-2-0,s 5 KMNT

Povinne voliteľné
5UE113 Controlling 2-2-0,s 5 KMME
5BA119 Modelovanie a optimalizácia 2-0-2,s 5 KMMOA
5UA113 Modelovanie a simulácia 2-0-2,s 5 KMMOA
5BS123 Podnikové komunikačné systémy 2-0-2,s 4 KMNT

Výberové
5BL125 Jazyk anglický 5 0-2-0,s 3 ÚCV
5BL123 Jazyk nemecký 5 0-2-0,s 3 ÚCV
5BF119 Matematická analýza 3 2-2-1,s 6 KMMOA
5US107 Multimediálne informačné systémy 2-0-2,s 6 KMMOA

5

5BL113 Telesná výchova 5 0-2-0,s 1 ÚTV
Povinné

5BZ1M1 Bakalársky projekt 0-0-8,s 8 FR-PK
5BL102 Cudzí jazyk Bc. 0-0-0,s 3 ÚCV
5BP1M3 Prax 0-0-0,s 5 FR-PK
5BZ1M2 Štátna skúška 0-0-0,s 4 FR-PK

Povinne voliteľné
5BM120 Manažment 2 2-2-0,s 5 KMNT
5BM129 Marketingové nástroje a aplikácie 2-0-1,s 4 KMNT
5BI146 Softvérové modelovanie 2-0-2,s 5 KST

Výberové

5BS104 Informačné a riadiace systémy v do-
prave 2-0-1,s 3 KST

6

5BL114 Telesná výchova 6 0-2-0,s 1 ÚTV

Z povinne voliteľných predmetov si študent musí vybrať tak,
aby minimálny počet kreditov z nich bol za celé štúdium

20

Ukončenie štúdia s vyznamenaním (viď vyhláška 9/2010)

Minimálny počet kreditov na zápis do rovnakého ročníka 100

Minimálny počet kreditov na uzavretie štúdia 180
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