
PODNIKOVÝ MANAŽMENT  

(skúška číslo 12) 

Cieľ predmetu 

Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi 

manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami a technikami a osvojiť si 

schopnosť a zručnosť v ich aplikácii v hospodárskej praxi pre potreby profesijného účtovníka. 

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety 

Všeobecný prehľadový predmet v druhom stupni systému, ktorý tvorí vedomostný základ pre 

aplikáciu poznatkov moderného manažmentu a podnikania. Ostatné predmety druhého stupňa 

naň nadväzujú a prehlbujú znalosti a praktické zručnosti certifikovaného účtovníka v tejto 

oblasti. 
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Použité skratky: 

(PR) – očakáva sa všeobecná znalosť pojmov, prehľad o problematike a schopnosť využiť tieto vedomosti pre 

celkové ovládanie predmetného učiva 

(ZN) – očakáva sa základná znalosť a schopnosť aplikovať poznatky na praktických príkladoch 

(KZ) – očakáva sa komplexná a hlboká vedomosť vrátane schopnosti spracovať príklady a prípadové štúdie 

simulujúce prax. 

 

Odporúčanie pre spracovanie skúškového zadania vrátane bodového bonusu 

Časť A – otázky (testové, voľná odpoveď)                                                              40 bodov 

Časť B – 4 štruktúrované príklady (prípadové štúdie) po 20 bodov (účastník si vyberie 3 z nich) – overenie 

schopnosti a zručnosti aplikovať poznatky moderného manažmentu                        60 bodov 

Pozn.: štruktúrované príklady (prípadové štúdie) z oblasti riadenia informačných systémov a informačných 

technológií, projektového riadenia a riadenia rizík.  

SKCú si vyhradzuje právo upraviť, príp. doplniť sylabus a odporúčanú literatúru. 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


