
Študijný program: MANAŽÉRSKE ROZHODOVA NIE A INFORMAČNÉ 
TECHNOLÓGIE 

 MANAGERIAL DECISION MAKING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY 

 MANAGEMENTENTSCHEIDUNGEN UND 
INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 

 
Profil absolventa: 

Absolventi študijného programu MRIT dokážu riešiť základné ekonomické problémy 
vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a finančných 
organizáciách (včítane poisťovní), ziskových a neziskových inštitúciách. Vedia pracovať 
v kolektíve, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o 
makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry.    
Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií 
(databázy) pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC. 
Absolventi študijného programu MRIT  ovládajú spôsob získavania potrebných informácií pre 
základné ekonomické analýzy, využívania matematicko-štatistických analytických nástrojov, 
ekonomickej interpretácie dosiahnutých výsledkov a ich implementácie do praxe.  
 
Teoretické vedomosti absolventa 

� získa vedomosti z makroekonomických a mikroekonomických procesov v rámci 
ekonomickej teórie, kvantitatívnej makroekonómie a kvantitatívnej mikroekonómie, 
hospodárskej politiky, finančníctva,   

� dokáže sa zorientovať v oblasti riadenia podnikov, v účtovníctve, podnikových 
financiách, marketingu ako aj  základných pracovno-právnych vzťahoch, 

� vie použiť primeranú informačnú bázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje 
(kvantitatívne metódy) pre spracovanie informácií a prípravu  štúdií ako podporného 
materiálu pre rozhodovacie procesy  riadiacich pracovníkov podniku, má základné 
vedomosti z operačných systémov, ovláda základy z databázových systémov, má 
základné vedomosti z oblasti počítačových sietí. 

 
Praktické schopnosti a zru čnosti absolventa 

� špecifikovať dané ekonomické problémy, 
� vybrať vhodné analytické nástroje riešenia sociálno-ekonomického problému, 
� vytvoriť resp. získať databázu a využiť dostupný software a pracovať s PC, 
� spracovať dosiahnuté výsledky, ekonomicky ich zdôvodniť a účinne využiť, 
� byť nápomocný pri manažmente rozhodovacích procesov na úrovni rôzneho druhu 

organizačných štruktúr (výrobné podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a 
neziskové organizácie), 

� pracovať pri riešení ekonomicko-informačných problémov, realizovať implementáciu 
projektov informačných systémov. 

 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zru čnosti absolventa 

� pracovať ako člen kolektívu, 
� prezentovať a zdokumentovať dosiahnuté výsledky svojej individuálnej alebo 

kolektívnej práce, 
� zaučiť svojich kolegov do svojej práce a vysvetliť im princípy realizovaných analýz, 
� rozširovať a prehlbovať si svoje vedomosti vo vlastnom profesionálnom odbore, 
� komunikovať, prezentovať, hodnotiť a odporúčať spôsoby riešenia informačných 

požiadaviek podnikov, 
� plnohodnotne sa zúčastňovať v riešiteľských tímoch informačných systémov, 
� prezentovať podstatu navrhovaných riešení, formulovať organizačné, technické a 

personálne predpoklady ich zavedenia 
� komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. 



Denné štúdium – bakalárske  1. a 2. ro čník                            od ak. roka 2010/201 1 
MANAŽÉRSKE 
ROZHODOVANIE 
A INFORMAČNÉ TECHNOLÓIE 

Počet 
kreditov 

Odporú čaný študijný program 
(týždenná výmera hodín za semester) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ekonomická teória 5 2/2      
Podnikové hospodárstvo 5 2/2      
Marketing 5 2/2      
Matematika  5 2/2      
Informatika I 7 2/2      
Cudzí jazyk I 3 0/2      
Hospodárska politika 5  2/2     
Právo 5  2/0     
Vybrané kapitoly z matematiky 5  2/2     
Informatika II 7  2/2     
Teória pravdepodobnosti I 5  2/2     
Cudzí jazyk II 3  0/2     
Podnikové financie 5   2/2    
Manažment 5   2/2    
Štatistika  5   2/2    
Účtovníctvo 5   2/2    
Programovanie 1 5   2/2    
Hospodárska informatika I  5   2/2    
Financie a mena 5    2/0   
Medzinárodný obchod 5    2/0   
Účtovníctvo podnikateľských 
subjektov I 

5    2/2   

Štatistické metódy 5    2/2   
Finančná matematika I 5    2/2   
Povinne voliteľný predmet I 5    2/2   
Metódy štatistického porovnávania 5     2/2  
Operačný výskum 5     2/2  
Ekonometria I 5     2/2  
Makroekonomická analýza 5     2/2  
Hospodárska štatistika 5     2/2  
Operačné systémy 5     2/2  
Počítačové siete a distribuované 
spracovanie dát I 

5      2/2 

Databázové systémy I 5      2/2 
Mikroekonomická analýza 5      2/2 
Záverečná práca 10      0/4 
Povinne voliteľný predmet II 5      2/2 
Spolu povinn é predmety  164 20 18 24 16 24 16 
Spolu povinne volite ľné 
predmety  

16 2 2  4  4 

Spolu  180 22 20 24 20 24 20 
 
 
 
 
 
 
 



Skupiny povinne volite ľných predmetov 1. stup ňa denného štúdia                                 
 
 
Skupina volite ľných 
predmetov 

Názov predmetu Po čet 
kreditov 

Výmera 
hodín 

Povinne voliteľné 
predmety I 

Diferenciálne a diferenčné rovnice 2/2 5 
Modelovanie ekonomických procesov I 2/2 5 

Povinne voliteľné 
predmety II 

Programovanie II 2/2 5 
Multimediálne systémy 2/2 5 

Cudzí jazyk    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


