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Opis študijného programu 

Názov vysokej školy Vysoká škola manažmentu 

Sídlo vysokej školy Bratislava, Panónska cesta 17 

Identifikačné číslo vysokej 
školy 

721000000 

Názov fakulty X 
Sídlo fakulty x 

Orgán vysokej školy na 
schvaľovanie študijného 
programu 

Rada pre vnútorný systém kvality VŠM 
Rada kvality VŠM, po prerokovaní v Akademickom senáte VŠM 

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy 
študijného programu 

29.3.2021 

Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu (ak

zmena nie je úpravou študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.) 
X 

Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia 
študijného programu vysokou školou 

X 

Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu 
študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. 
z. (uvádza sa len vtedy, ak bola udelená akreditácia študijného programu podľa § 30

zákona č. 269/2018 Z. z)

X 

1. Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu 
a číslo podľa registra študijných 
programov  

Spoločný študijný program Mgr Podnikový manažment a 
Master of business administration 

100895 

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód 
stupňa vzdelávania 

2. stupeň – 767

Miesto uskutočňovania študijného programu Bratislava 

Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa 
absolvovaním študijného programu získa 
vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch 
študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním 
študijného programu získa vysokoškolské 
vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov 

8 - Ekonómia a manažment 

Typ študijného programu Akademicky orientovaný 

Udeľovaný akademický titul Magister (Mgr.), Master of Business 
Administration (MBA) 

Forma štúdia Denná 

Pri spoločných študijných 
programoch spolupracujúce 
vysoké školy a vymedzenie, 
ktoré študijné povinnosti plní 
študent na ktorej vysokej škole 
(§ 54a zákona o vysokých školách) 

Študenti spoločného študijného programu absolvujú na Vysokej 
škole manažmentu tri predmety z Mgr programu a absolvujú 
diplomové semináre a štátnu skúšku. Takto získajú na VŠM 45 
kreditov.  
V rámci MBA programu City University of Seattle absolvujú 
študenti 15 predmetov a získajú 75 kreditov.  
Všetky potrebné podmienky, procesy a pravidlá sú upravené 
v zmluve o poskytovaní spoločného študijného programu medzi 
VŠM a City University of Seattle. 
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Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program 
uskutočňuje 

slovenský jazyk,  anglický jazyk 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená 
v akademických rokoch 

2. stupeň – 2 roky 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) 

Skutočný počet uchádzačov o štúdium 
Počet študentov 

22 
12 počet k 15.07.2022 
10 

 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania 
 
Profil absolventa 
 
Vysoká škola popíše 
ciele vzdelávania 
študijného programu 
ako schopnosti 
študenta v čase 
ukončenia študijného 
programu a hlavné 
výstupy vzdelávania 

Absolvent študijného programu  
 

• získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Ekonomika 
a manažment s orientáciou na podnikový manažment , 
 

• bude rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku 
a jeho okolí, zvládne manažérske úlohy predovšetkým na strednom a 
vyššom stupni riadenia podniku, a to vo verejnom i súkromnom sektore 
v domácom i medzinárodnom prostredí, v domácich i v medzinárodných 
firmách. Pri ich sledovaní, analýze a vyhodnocovaní bude intenzívne 
uplatňovať a využívať informačné a moderné komunikačné technológie, 

• bude si rozvíjať znalosti z bakalárskeho štúdia, prípadne z  aj iného 
magisterského štúdia a to v oblasti národohospodárskych a 
najmä podnikovo-hospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, 
medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného 
manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného 
manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadeia kvality, 
výroby a logistiky, projektového manažmentu, kvantitatívnych 
a kvalitatívnych metód skúmania ekonomických javov, ale tiež aj práva, 
daňovníctva, manažmentu ľudských zdrojov, leadershipu a to všetko aj 
v kontexte medzinárodného prostedia. Bude vedieť tieto poznatky vhodne 
formulovať, komunikovať, kreatívne používať a bude poznať metódy ich 
spracovania a interpretovania,  
 

• bude vedieť efektívne riadiť obchodné operácie, aplikovať osvedčené 
postupy v oblasti financií, účtovníctva, dát, technológií, riadenia rizík a 
digitálnej transformácie. 
 

• bude schopný formulovať stratégie a implementaačné plány pre globálne 
podnikanie, 
 

• teoretické vedomosti si bude konfrontovať a rozvíjať v súlade s 
poznatkami z domácej a medzinárodnej riadiacej praxe a bude pracovať na 
projektoch v spolupráci s firemnou praxou, 
 

• bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať a 
komunikovať v tíme, viesť tímov spolupracovníkov a aj pri týchto 
činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie, 

 

• bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických 
súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s 
profesionálnymi, etickými a platnými právnymi predpismi, 
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• bude pripravený na bezprostredný vstup na trh práce a na štúdium 
študijného programu tretieho stupňa,  
 

• nájde si uplatnenie ako člen tvorivého tímu, stredného či vyššieho 
manažmentu, vedúci tímu alebo samostatný zodpovedný pracovník, 
prípadne ako konzultant v rôznych oblastiach podnikového manažmentu. 
Vzhľadom na jazykovú vybavenosť a jazykové vzdelanie môže 
bezproblémovo pôsobiť v multinacionálnych tímoch v medzinárodných 
spoločnostiach alebo v medzinárodných inštitúciách. 

  
 
 
 
 Odborné zručnosti, spôsobilosti a kompetencie, ktoré absolvent nadobudne počas 
štúdia mu umožňujú uplatnenie na domácom a medzinárodnom trhu práce v rámci 
stredného a vyššieho manažmentu. 
 
Študijný program sa uskutočňuje aj v anglickom jazyku, nakoľko študijný program 
vychádza zo študijného programu partnerskej City University of Seattle a umožňuje 
využitie zdrojov využívaných v MBA programe City University of Seattle. Cieľom 
študijného programu v anglickom jazyku je poskytnutie odborných zručnosti, 
spôsobilosti a kompetencií, ktoré absolvent využije pri uplatnení sa na domácom 
a medzinárodnom trhu práce a zároveň rozvíjať medzinárodnú spoluprácu 
s partnerskými univerzitami smerom k dvojitým diplomom. Jeho zámerom je 
poskytovať atraktívne vzdelanie pre zahraničných študentov, zapájanie 
zahraničných profesorov do výučby a tým podporovať internacionalizáciu VŠM. 
 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom 
merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých predmetoch študijného 
programu. Tie sú uvedené v informačných listoch predmetov.  
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-
listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf 
 
 

Vysoká škola indikuje 
povolania, na výkon ktorých je 
absolvent v čase absolvovania 
štúdia pripravený a potenciál 
študijného programu z pohľadu 
uplatnenia absolventov 

Z hľadiska obsahu je spoločný študijný program Mgr Podnikový 
manažment a MBA venovaný príprave absolventov na vykonávanie 
zodpovedných funkcií v rámci stredného a vyššieho manažmentu aj 
v rámci medzinárodných a nadnárodných spoločnosti. Absolvovaním 
spoločného študijného programu nadobudnú študenti vedomosti, 
zručnosti, kompetencie, postoje a hodnoty pre kariérne príležitosti v 
oblasti podnikania, manažmentu, ekonomiky, obchodu a marketingu, 
ktoré im umožnia zastávať funkcie stredného a vyššieho  manažmentu v 
akejkoľvek organizácii prípadne realizovať samostatnú podnikateľskú 
činnosť.  

Absolvovanie študijného programu umožní absolventom v rámci 
zodpovedajúcej úrovne Slovenského kvalifikačného rámca vykonávať 
nasledujúce povolania špecifikované v Národnej sústave kvalifikácií: 
• riadiaci pracovník pre stratégiu 

• špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu 

• manažér v oblasti marketingu 

• manažér pre styk s verejnosťou 

• špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete 

• ekonomický analytik 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf
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• špecialista náboru a výberu pracovníkov 

• špecialista pre služby zamestnanosti  

• špecialista ľudských zdrojov 

• personálny manažér 

• manažér prevádzkového úseku 

• projektový špecialista 

• manažér v bankovníctve 

• manažér v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov, pracovník  
 

Relevantné externé 
zainteresované strany 

 

 

3. Uplatniteľnosť 
 

Hodnotenie 
uplatniteľnosti 
absolventov 
študijného programu 

https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=721000000&faculty=&field=&year=2019 

 

Príklady úspešných absolventov študijného 
programu 

Viď prílohu.  

Hodnotenie kvality 
študijného programu 
zamestnávateľmi 
(spätná väzba) 

Viď prílohu. 

 

4. Štruktúra a obsah študijného programu 
 
Pravidlá na utváranie 
študijných plánov 
v študijnom programe 

Študijný plán študijného programu bol vytvorený v súlade s pravidlami na 
utváranie študijných plánov ustanovených v Študijnom poriadku VŠM 
v spolupráci so City University of Seattle.  
Na tvorbe študijného plánu spolupracovali zástupcovia zamestnávateľov 
a bola zohľadnená aj medzinárodná kompatibilita a porovnateľnosť so 
študijnými programami City University of Seattle na základe ich skúsenosti so 
zamestnávateľmi a absolventmi.  
Študijný plán určuje  časovú a obsahovú postupnosť predmetov, priradené 
vzdelávacie činnosti (prednáška, cvičenie, seminár, konzultácie a pod.) a formy 
hodnotenia študijných výsledkov. Každý predmet je ukončený adekvátnou 
formou podľa charakteru predmetu. Konkrétne kritériá a formy hodnotenia 
študijných výsledkov sú zverejnené v informačných listoch jednotlivých 
predmetov. 
Študijný plán bol zostavený tak, aby pracovná záťaž študenta a počet hodín 
kontaktnej výučby umožňovali dosiahnutie výstupov vzdelávania študijného 
programu. 
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-
dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf 
https://www.vsm.sk/dvojity-diplom-mgr_mba/ 
 

Odporúčaný študijný 
plán pre jednotlivé cesty 
v štúdiu 

Študijný plán je dostupný na webovom sídla VŠM. 
 https://www.vsm.sk/dvojity-diplom-mgr_mba/ 
 
 

- V študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty 
v štúdiu: 
Profilové predmety spoločného študijného programu Mgr. Podnikový 
manažment a MBA sú: 

https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=721000000&faculty=&field=&year=2019
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/dvojity-diplom-mgr_mba/
https://www.vsm.sk/dvojity-diplom-mgr_mba/
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Komplexné riadenie kvality 
Applied Marketing 
Strategic Financial Management 
International Human Resource Management 
Podnikateľské riziko 

        Business Strategy 

• Pre každú vzdelávaciu časť/predmet definuje výstupy vzdelávania 
a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené 
všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v 
Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti 
Podmienky absolvovania predmetu): 

Všetky informačné listy predmetov obsahujú výstupy vzdelávania a 
súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia. Infolisty sú dostupné na: 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-
listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf 

• Prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:  
      Prerekvizity sú vyznačené v študijnom pláne 
https://www.vsm.sk/dvojity-diplom-mgr_mba/ 

 

-Pri každom predmete v rámci odporúčaného študijného plánu sú stanovené 
používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár) vrátane ich hodinovej 
dotácie. Informácie sú obsiahnuté v informačných listoch jednotlivých 
predmetov. 

Výučba jednotlivých predmetov je založená na prepojení teoretických a 
praktických zručností, s dôraznejším zameraním na praktické zručnosti, čim sa 
umožňuje zlepšenie odbornosti a rozvoj praktických zručnosti a kompetencií 
študentov. Samotní študenti takto prispievajú k tvorbe a využitie jednotlivých 
zadaní a úloh čím sa zvyšuje ich záujem o preberané učivo, či riešené 
problémy. Vyučujúci využívajú rôzne aktivity na dosiahnutie učebných cieľov 
uvedených v informačných listoch jednotlivých predmetov. Napríklad: 

        -   prednášky, 
- prípadové štúdie,  
- prezentácie, 
- semináre, 
- diskusie, 
- skupinová práca, 
- práca na projektoch, a pod. 
- Business simulácia CAPSIM v študijnom programe v anglickom jazyku. 

 
Samozrejmosťou je aj priestor a čas na konzultácie, či už individuálne alebo 
skupinové.  
Metódy , osnovy, pracovné zaťaženie študenta sú uvedené v informačných 
listoch jednotlivých predmetov.  
 
V informačných listoch sú uvedení učitelia predmetov.  
 
Menný zoznam osôb zabezpečujúcich jednotlivé predmety študijneho 
programu je uvedený v samostatnom dokumente - Osoby zabezpečujúce 
študijný program. 
 
 

Študenti majú pri štúdiu každého predmetu možnosť voľby  medzi 
prezenčnou a dištančnou metódou výučby (online formou). To im poskytuje 
možnosť zvoliť si optimálnu kombináciu metód výučby v rámci štúdia. 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf
https://www.vsm.sk/dvojity-diplom-mgr_mba/
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Niektoré predmety môžu absolvovať prezenčne, iné predmety absolvujú 
online formou, v súlade s ich individuálnymi potrebami.  
 
Okrem toho si študent vyberá voliteľné predmety z viacerých možností. 
 
Rozmanitosť študentov a ich potrieb je tak vo výučbe plne rešpektovaná.  
Študent si môže voliť poradie predmetov v ročníku a trimester, v ktorom chce 
predmet absolvovať, s tým obmedzením, že registrácia na niektoré predmety 
je podmienená úspešným absolvovaním niektorých iných predmetov. Ak sa na 
niektorý predmet (prezenčný alebo online) neprihlási dostatočný počet 
študentov, predmet sa zruší a prihlásený študent si musí nájsť inú možnosť 
štúdia predmetu, prípadne sa naň zaregistruje v ďaľšom trimestri kedy sa daný 
predmet ponúka. To platí aj v prípade, že študent nesplní kritéria na úspešné 
absolvovanie predmetu.  
V prípade, že študent má predchádzajúce vzdelanie alebo prax v niektorej 
z oblasti predmetov študijného plánu môže požiadať o preskúšanie odbornosti 
z daného predmetu bez potreby absolvovania predmetu a tým získať kredity 
za vzdelanie získané mimo VŠM, pripadne znalosti nadobudnuté praxou. 
Študent môže takto získať maximálne 15 kreditov v rámci programu. 
Tým je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov 
vzdelávania.  
 
Okrem toho študijný program umožňuje aj zodpovedajúce vzdelávanie sa 
mimo vysokej školy v domácich alebo  zahraničných inštitúciách, 
prostredníctvom podpory mobilít (najmä Erasmus +). Výsledky tohto 
vzdelávania sú vysokou školou uznávané a upravené v Študijnom poriadku 
VŠM. 
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-
dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf 

 
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou 
riadneho skončenia štúdia 

2. stupeň - 120 

Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu 
štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, 
vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel pre 
opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie 
štúdia 

Na úspešné skončenie spoločného 
štúdia Mgr a MBA v dennej 
i v externej forme je potrebné 
dosiahnutie 120 kreditov. Získanie 
dostatočného počtu kreditov na 
skončenie štúdia je podmienené 
úspešným absolvovaním predmetov 
predpísaných študijným plánom.  
 
Ďalšou požiadavkou na riadne 
skončenie štúdia je úspešné 
absolvovanie štátnej skúšky, ktorá 
pozostáva z obhajoby záverečnej 
práce a vykonaním štátnej skúšky 
z dvoch štátnicových predmetov. 
Ďalšie podmienky a pravidlá štúdia 
ustanovuje Študijný poriadok VŠM.  
 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-
podadresar/vnutorne-predpisy-
dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf 
  

Na riadne skončenie MBA časti 
spoločného študijného programu City 
University of Seattle vyžaduje aby 
študent dosiahol minimálny 
kumulatívny priemer známok 3.0 
v MBA programe podľa známkovacej 
schémy City University of Seattle. 
V tej je najvyššia známka 4.0=100%, 
požadovaná známka na úspešné 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
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absolvovanie predmetu v MBA je 
2.0=75% a požadovaný kumulovaný 
priemer známok za MBA predmety 
3.0=85%. 

 

Podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného 
programu a postup študenta v študijnom programe 

 

Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne  
skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia 

110 (z toho 30 za ZP a obhajobu) 

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na 
riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia 

10 

Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne 
skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia 

0 

Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej 
práce potrebných na riadne skončenie štúdia 

30 

Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne  
skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia 

0 

Pravidlá pre overovanie 
výstupov vzdelávania 
a hodnotenie študentov 
a možnosti opravných 
postupov voči tomuto 
hodnoteniu 

Overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov je vykonávane 
podľa Študijného poriadku VŠM.  
 
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-
dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf 
 

Každý predmet študijného programu má jasne určené metódy a kritériá 
hodnotenia dosahovaných výsledkov vzdelávania uvedené v informačnom 
liste predmetu.  

Od študentov VŠM sa vyžaduje, aby sa učili priebežne počas celého 
trimestra, pričom ich výsledná známka je zložená z niekoľkých priebežných 
hodnotení, ktoré sú stanovené v sylabe každého predmetu a študenti sú 
s nimi oboznámení na začiatku trimestra. Sylaby obsahujú nielen 
percentuálne podiely aktivít študenta na jeho výslednej známke, ale aj 
podrobný rozpis hodnotenia danej aktivity (čo musí aktivita obsahovať 
a aký je podiel tejto činnosti na známke za aktivitu). Požadovanými 
aktivitami sú: 
 

• priebežná skúšku, zväčša v písomnej forme (na zabezpečenie objektivity 
hodnotenia), 

• záverečná skúšku alebo záverečný projekt (konajú sa v posledný týždeň 
trimestra), 

• riešenie prípadových štúdií a/alebo kritických analýz, 

• seminárna práca, 

• individuálne a/alebo kolektívne prezentácie riešení, 

• testy a kvízy,  

• aktívna účasť študenta na vyučovacích hodinách.  
 

Učitelia sú vedení k tomu, aby využívali čo najširšiu škálu hodnotených 
aktivít v rámci jednotlivých predmetov. 
 
Povinnou súčasťou štúdia je aj záverečná práca. Postup pre vypracovanie, 
kontrolu originality, registrovanie, uchovávanie a sprístupňovanie 
záverečných prác upravuje samostatný dokument prístupný študentom 
a vedúcim prác. 
  
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studijne-oddelenie/zaverecne-prace/ 
 
Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu je aj vykonanie 
obhajoby záverečnej práce pred komisiou pre štátne skúšky. Ďalšie 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studijne-oddelenie/zaverecne-prace/
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informácie ohľadom štátnej skúšky sú ustanovené v Študijnom poriadku 
VŠM.  
 
Študent má možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom 
hodnotenia v súlade so študijným poriadkom VŠM. 
 
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-
dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf 
 

Podmienky uznávania štúdia 
alebo časti štúdia 

Študentovi môžu byť uznané kredity, ktoré získal štúdiom na inej 
akreditovanej vysokej škole/univerzite v SR alebo v zahraničí v priebehu 
posledných 5 rokov alebo v inom študijnom programe na VŠM. V 
magisterskom stupni štúdia mu môže byť uznaných maximálne 20 
kreditov. Vyžaduje sa, aby študent absolvoval obhajobu záverečnej práce 
a štátnu skúšku na VŠM.  
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-
dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf 
https://www.vsm.sk/files/katalog.pdf 

Zoznam tém záverečných 
prác 

Zoznam tém ZP je prílohou žiadosti o akreditáciu študijného programu.  

Pravidlá pri zadávaní, 
spracovaní, oponovaní, 
obhajobe a hodnotení 
záverečných prác 

Vypracovaním záverečnej práce študent preukazuje, že si osvojil teoretické 
vedomosti a poznatky z absolvovaných predmetov študijného plánu 
študijného programu, vie pracovať s literatúrou a vie nadobudnuté 
vedomosti aplikovať pri riešení prevažne konkrétnych praktických 
úloh/tém. Prostredníctvom spracovávania a obhajoby záverečnej práce je 
študent vedený najmä k samostatnosti, tvorivosti, podávaniu vlastných 
návrhov na identifikovanie a riešenie problémov a k schopnosti si svoje 
riešenie a návrhy obhájiť. 
Každý študent si vyberie tému záverečnej práce z oficiálneho zoznamu tém 
záverečných prác, ktoré vypísali jednotliví vedúci (akademickí zamestnanci 
školy). Počet tém spravidla niekoľkonásobne prevyšuje počet študentov, 
ktorí si témy majú vyberať. Témy záverečných prác sú aktualizované vždy 
k začiatku jednotlivých trimestrov (študenti majú možnosť začínať 
s písaním práce vždy v októbri, januári a apríli). Na začiatku prvého 
trimestra písania práce majú študenti podrobnú inštruktáž k písaniu práce, 
k priebehu obhajoby záverečnej práce a k priebehu štátnic. Inštruktáž 
vykonáva tzv. senior koordinátor pre štátne skúšky.  Okrem toho dostanú 
študenti inštruktáž  aj v písomnej forme 
 
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studijne-oddelenie/zaverecne-prace/ 

 
Na konci prvého štátnicového trimestra študent odovzdáva  vedúcemu 
jeho  záverečnej práce záverečný projekt v písomnej forme, na základe 
ktorého vedúci dáva súhlas/nesúhlas s postupom študenta do ďalšieho 
štátnicového trimestra. Až po tomto súhlase, potvrdeným podpisom 
vedúceho, si môže študent ďalší štátnicový trimester registrovať. Po tomto 
ďalšom trimestri študent odovzdáva záverečnú prácu podľa predpísaných 
náležitostí v sylabe na študijné oddelenie, na kontrolu originality jednak 
kontrolným systémom na škole jednak kontrolným systémom cez CRZP. 
K odovzdaniu práce je opäť potrebný súhlas vedúceho, ktorý ale záverečnú 
prácu neznámkuje, ale vypracováva na záverečnú prácu a študenta 
posudok vedúceho záverečnej práce. Protokol o kontrole originality je 
podmienkou pripustenia študenta k štátnej skúške a podmienkou 
pripustenia k obhajobe záverečnej práce je, okrem prípadov podľa § 63 
ods. 11, písomný súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením 
záverečnej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej uchovávania 
podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu. 
V poslednom štátnicovom trimestri je práca odovzdaná na posúdenie 
oponentovi záverečnej práce. Oponentov prideľuje na jednotlivé 
záverečné práce škola. Oponent klasifikuje záverečnú prácu známkou 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studijne-oddelenie/zaverecne-prace/
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131#f5910766
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131#f5910766
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131#f5910763
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131#f5910759
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A,B,C,D,E,FX. Okrem toho v tomto trimestri študenti absolvujú prípravu 
obhajoby záverečnej práce a potrebné konzultácie k príprave obhajoby 
s vedúcim práce. Jednotlivé štátnicové trimestre nemusia nasledovať 
bezprostredne hneď za sebou, ale študent si môže medzi trimestrami 
urobiť trimester prestávku. Tým sa zabezpečuje flexibilita trajektórie 
študijného plánu s ohľadom na potreby študenta.  
Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce ( záverečná práca 
a jej obhajoba tvoria jeden predmet, ktorý je klasifikovaný skúšobnou  
komisiou v deň štátnej skúšky známkami A,B,C,D,E alebo FX)  a vykonaním 
štátnej skúšky z dvoch štátnicových predmetov, klasifikovanými rovnako. 
Výsledok/známka zo štátnej skúšky z predmetov sa stanoví ako priemer 
známok za jednotlivé štátnicové predmety.  
Štátne skúšky sú verejné, iba o klasifikácii rozhoduje skúšobná komisia na 
neverejnom zasadnutí. 

Možnosti a postupy účasti 
na mobilitách študentov 

Študenti majú možnosť zúčastniť sa rôznych krátkodobých, ale aj 
dlhodobých zahraničných študijných pobytov. Medzi najobľúbenejšie 
formy mobilitných programov patria programy: 

• Erasmus+ štúdium v krajinách EÚ 

• Erasmus+ stáž 

• Erasmus+ štúdium v krajinách mimo EÚ 

• CityU mobility v rámci ktorej môžu študenti absolvovať 1 
trimester na pobočkách City University of Seattle v Seattli alebo 
v Prahe.  

Všetky informácie o študijných pobytoch, ako aj návody ako postupovať v 
jednotlivých fázach študijného pobytu, sú zverejnené na: 
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studium-zahranici/postupy-procesy-riadenia-
erasmus-programu/ 
https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-zahranici/studium-ramci-pobociek-
cu/ 

 

Pravidlá dodržiavania 
akademickej etiky 
a vyvodzovania dôsledkov 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky sú na VŠM výraznou súčasťou 
vzdelávacieho procesu a sú upravene v dokumente Akademická etika 
a Študijný poriadok VŠM. Študenti majú pri nástupe na štúdium školenie 
ohľadom dodržiavania pravidiel akademickej etiky. VŠM využíva aj vlastný 
systém na kontrolu originality prác, ktorý kontroluje a porovnáva všetky 
práce uložené v celosvetovom online priestore.  
Definície porušení akademickej etiky, postupy pri zistení porušení 
a prípadne postihy sú uvedené v sekcii Akademická etika VŠM na 
webovom sídle VŠM. Pravidla akademickej etiky sú zároveň súčasťou 
sylabov každého predmetu.  
https://www.vsm.sk/svk/studenti/akademicka-etika/ 
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-
dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf 

 

Postupy aplikovateľné pre 
študentov so špecifickými 
potrebami 

Študentom so špecifickými potrebami ponúka VŠM primerané úpravy 
a podporné služby počas celého štúdia vrátane bezbarierového prístupu 
do priestorov školy. Informácie uchádzačom o štúdium so špecifickými 
potrebami sú informácie poskytované príslušnou študijnou poradkyňou 
v spolupráci s prorektorom pre pedagogické záležitosti.  

Postupy podávania 
podnetov a odvolaní 
zo strany študenta  

Študenti majú možnosť podávať podnety najmä:  

• vo forme anonymnej študentskej ankety, v rámci ktorej študenti hodnotia 
vzdelávací proces ako aj jednotlivé predmety. Tieto sa vykonávajú každý 
trimester na každý predmet.   

• vo forme stretnutí vedenia so zástupcami študentov, 

• v podobe písomných podnetov adresovaných prorektorke pre pedagogické 
záležitosti, 

 

https://www.vsm.sk/svk/studenti/studium-zahranici/postupy-procesy-riadenia-erasmus-programu/
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studium-zahranici/postupy-procesy-riadenia-erasmus-programu/
https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-zahranici/studium-ramci-pobociek-cu/
https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-zahranici/studium-ramci-pobociek-cu/
https://www.vsm.sk/svk/studenti/akademicka-etika/
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
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Vzor formulára na hodnotenie jednotlivých predmetov je súčasťou prílohy. 
Vzor formulára na sťažnosť na známku predmetu je na stránke školy. 
https://www.vsm.sk/files/sluzby/ggslovakform2.pdf 
https://www.vsm.sk/files/sluzby/grade-grievance-form-en.pdf 
 

 

 

5. Informačné listy predmetov študijného programu 
 
Informačné listy 
predmetov študijného 
programu 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-
listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf  

 

6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh 
 
Aktuálny harmonogram akademického roka Akademický rok je na VŠM delený na trimestre, 

jesenný, zimný, jarný. Každý trimester trvá 
minimálne 10 a maximálne 12 týždňov, ktorých 
súčasťou je aj vykonanie skúšok. Akademický rok sa 
začína 1. septembra a končí sa 31. augusta 
nasledujúceho roka.   
 

Aktuálny rozvrh https://www.vsm.sk/svk/studenti/rozvrhy/  

 

7. Personálne zabezpečenie študijného programu 
Osoba zodpovedná za 
uskutočňovanie, rozvoj 
a kvalitu študijného 
programu 

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. 
Funkčné  miesto profesor  
mtajtakova@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11914  

https://www.vsm.sk/files/sluzby/ggslovakform2.pdf
https://www.vsm.sk/files/sluzby/grade-grievance-form-en.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/vnutorny-system-kvality/informacne-listy/informacne-listy-predmetov-vsm-mgr-mba-sj-aj.pdf
https://www.vsm.sk/svk/studenti/rozvrhy/
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11914
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Zoznam osôb 
zabezpečujúcich 
profilové predmety 
študijného programu 

MBA540 Strategic Financial Management 
Ing. Daniela Maťovčíková, PhD. 
Funkčné  miesto docent 
dmatovcikova@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11890 
 
MB545 Applied Marketing 
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. 
Funkčné  miesto profesor  
mtajtakova@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11914 
 
PM511s Komplexné riadenie kvality 
Dr.h.c.prof.Ing. Edita Hekelová, PhD. 
Profesor  
ehekelova@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11874 
 
MC584 International Human Resource Management  
Dr.h.c.prof.Ing. Edita Hekelová, PhD. 
Profesor  
ehekelova@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11874 
 
MC578 Podnikateľské riziko 
Ing. Daniela Maťovčíková, PhD. 
Funkčné miesto docent  
dmatovcikova@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11890 
 
PM501Project Management & Prioritization 
prof. Ing. Milan Terek, PhD. 
Profesor  
mterek@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/475 
 
MC600 Business Strategy 
Johan Winbladh, PhD., MSC 
Funkčné miesto docent  
jwinbladh@vsm.sk 
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11918 
 

Vedecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich 
profilové predmety 

 

prof. Ing. Milan Terek, PhD. VUPCH je prílohou žiadosti 
o akreditáciu študijného programu 

Dr.h.c.prof.Ing. Edita Hekelová, PhD. VUPCH je prílohou žiadosti 
o akreditáciu študijného programu 

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. VUPCH je prílohou žiadosti 
o akreditáciu študijného programu 

Ing. Daniela Maťovčíková, PhD. VUPCH je prílohou žiadosti 
o akreditáciu študijného programu 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11890
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11914
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11874
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11874
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11890
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/475
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11918
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Johan Winbladh, PhD., MSC VUPCH je prílohou žiadosti 
o akreditáciu študijného programu 

Zoznam učiteľov študijného programu Zoznam učiteľov je prílohou žiadosti 
o akreditáciu študijného programu. 

Zoznam školiteľov záverečných prác Zoznam školiteľov záverečných prác je 
prílohou žiadosti o akreditáciu 
študijného programu. 

Vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných 
prác 

VUPCH je prílohou žiadosti 
o akreditáciu študijného programu 

Zástupcovia študentov zastupujúci záujmy študentov 
študijného programu 

Študenti zastúpení v Akademickom 
senáte VŠM 

  

  

Študijný poradca študijného programu  

Denisa Hackett, PhD., MBA – prorektorka pre pedagogické záležitosti dhackett@vsm.sk 
 

Iný podporný personál študijného programu  
Študijný referent Mgr. Linda Blažová – lblazova@vsm.sk 

Študijný referent Ing. Andrea Sládečková – asladeckova@vsm.sk  

Vedúca študijného oddelenia Ing. Antónia Valašíková – avalasikova@vsm.sk  

  

Iný administratívny personál (ak 
je zriadený) 

Erasmus koordinátor: Mgr. Elena Csibová – ecsibova@vsm.sk 
 
Správca online centra: Mgr. Peter Fraňa –pfrana@vsm.sk 

 

8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu 
a podpora 
Zoznam a charakteristika učební 
študijného programu a ich 
technického vybavenia, 
Charakteristika informačného 
zabezpečenia študijného programu 

VŠM disponuje priestorom v budove na Panónskej ceste 17 
v Petržalke. Vzdelávacie a administratívne priestory školy pre 
účely zabezpečenia akreditovaných študijných programov sa 
nachádzajú na celkovo 2 podlažiach. Priestory sú odhlučnené 
a zodpovedajú hygienickým požiadavkám školských budov. 
V budove škola disponuje celkom 5 zariadenými učebňami a 2 
počítačovými laboratóriami, priestorom knižnice, v ktorej 
blízkosti sa nachádza aj oddychová zóna pre študentov 
a kanceláriami pre administratívu a vyučujúcich.   
 
Materiálno-technické zabezpečenie štúdia na VŠM je 
primerané a zodpovedá požiadavkám kladeným na 
zabezpečenie akreditovaného vysokoškolského štúdia. V súlade 
s dlhodobou stratégiou školy a dlhodobým zámerom VŠM sa 
vybavenie trvale skvalitňuje a obnovuje. Škola disponuje 
knižnicou, študovňami s prístupom na internet, dostatočnou 
výpočtovou technikou s bezdrôtovým prístupom na internet, 
vrátane on-line prístupu k databázam vedeckej a odbornej 
literatúry. 
Vybavenie VŠM informačnými a telekomunikačnými 
technológiami: 
Počet pracovných staníc – zamestnanci 30 
Počet notebookov – zamestnanci 5 
Počet pracovných staníc – študenti 50 
Počet serverov 10 
Počet tlačiarní 8 
Počet projektorov 8 
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Väčšina učební je vybavená dátovými projektormi a dve aj 
elektronickými tabuľami. VŠM má uzatvorenú zmluvu so 
spoločnosťou Microsoft. Jej multilicenčný program Campus 3 
umožňuje využívať najnovšie produkty, ktoré sú zahrnuté v 
tejto licenčnej zmluve. Jedná sa o operačné systémy 
pracovných staníc, serverov, mailový systém Exchange a 
aplikačný software (MS Office a pod.)  
 
Študenti maju vytvorené osobné mailboxy v cloudovom 
systéme Office 365. Zároveň ponúka možnosť inštalácie 
kompletných MS OFFICE balíkov až na 5tich zriadeniach čo je 
veľmi praktické. Keďže produkty MS OFFICE sú vo veľkej miere 
využívané aj v komerčných odvetviach/firmách hlavne študenti 
majú dobrý základ pre svoj profesný rast, keďže tieto produkty 
používajú počas celého štúdia. 
 
Pre potreby online štúdia sa používa LMS systém MOODLE a 
MS Teams pre štúdium v slovenčine a BrightSpace pre štúdium 
v angličtine. Jedna audio/video učebňa je vybavená televíznym 
a strihovým štúdiom kde sa nachádzajú moderné profesionálne 
nástroje pre tvorbu audiovizuálneho obsahu slúžiaceho na 
zabezpečenie kvalitného online štúdia. Štúdio sa skladá z dvoch 
profesionálnych HD kamier, štúdiového ozvučenia, osvetlenia, 
režijného pultu a pracovných staníc. Audiovizuálne 
materiály, ktoré tu vznikajú či už zo strany učiteľov, alebo 
študentov sa postprodukčne spracovávajú vo videostrižni a 
následne sú distribuované internetovými kanálmi študentom. 
 
Vysoká škola manažmentu je zapojená do akademickej dátovej 
siete SANET. V rámci priestorov našej univerzity je dostupná 
WIFI sieť pre študentov, tak ako aj pre akademických 
pracovníkov a administratívu. 

  

Prístup k študijnej literatúre, 
informačným databázam a ďalším 
informačným zdrojom 

Fond knižnice presiahol v roku 2020-2021 počet 20,000 titulov. 
Informácie o jeho obsahu sú v databáze, ktorá je prístupná cez 
internet. Spolu je to viac ako 27,000 knižničných jednotiek. 
Knižnica Vysokej školy manažmentu sa so svojou výnimočnou 
zbierkou anglickej odbornej literatúry dostala do povedomia 
odbornej verejnosti, čo sa prejavuje aj nárastom žiadostí o 
medziknižničnú výpožičnú službu z iných knižníc. 
 
Všetky informácie o knižnici VŠM, študijnej literatúre a ďaľších 
informačných zdrojoch sa nachádzaju na webovom sidle VŠM.  
https://www.vsm.sk/kniznica/ 
 
Väčšina oficiálnych titulov, ktoré si študenti predmetov v 
anglickom jazyku musia zaobstarať k štúdiu, sú zahraničné, 
finančne náročné učebnice, ktorých dostupnosť na slovenskom 
trhu je obmedzená. Preto VŠM zaviedla "Academic Resource 
Fee System“ (systém poplatkov za akademické zdroje), vďaka 
ktorému majú všetci študenti prístup ku kompletnému 
učebnicovému servisu za prijateľné ceny. Tento systém znižuje 
náklady študentov na samotné štúdium, tým že ich 
odbremeňuje od nákupu finančne náročnej zahraničnej 

https://www.vsm.sk/kniznica/
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literatúry na každý predmet. 
 
Učebné materiály na predmety v slovenčine  
Od začiatku akademického roku 2014/2015 škola zaviedla novú 
formu poskytovania učebníc. Na základe 3-mesačnej platby 
dostane študent prístup do celého portfólia učebníc v 
elektronickej forme, teda nielen na učebnice predmetov, ktoré 
si zaregistroval. Služba je poskytovaná prostredníctvom firmy 
Wolters Kluwer, s.r.o., pričom prístup je možný z akéhokoľvek 
miesta v režime online/offline po nainštalovaní aplikácie 
Smarteca na zariadenia typu počítač alebo tablet alebo na 
webe www.smarteca.sk. 
 
Ďaľším efektívnym zdrojom je ponuka Centra vedecko-
technických informácií prostredníctvom Národnej vedeckej 
knižnice a ich elektronické informačné zdroje. 
Elektronické informačné zdroje - Národná Vedecká Knižnica (cvtisr.sk) 

 

Charakteristika a rozsah dištančného 
vzdelávania v študijnom programe 
s priradením k predmetom 

Program je primárne zabezpečovaný s prezenčným vzdelávaním, 
dokáže však všetky predmety realizovať aj distančnou metódou. 
Dištančná metóda výučby sa bude využívať za účelom zvýšenia 
flexibility študijného programu a kvality vzdelávacieho procesu 
najmä pri krízových situáciách ako napr. súčasná pandémia. 

Prístupy, manuály e-learningových 
portálov 

 
https://www.vsm.sk/svk/online-centrum/ 
https://www.vsm.sk/us/online-center/ 

Postupy pri prechode z prezenčného 
na dištančné vzdelávanie 

Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje online formou 
prostredníctvom platforiem pre online vyučovanie. Prioritnou 
platformou je MS Teams a tiež platforma Moodle, ku ktorým 
majú  zabezpečený prístup študenti aj učitelia. Na uľahčenie 
prechodu na online vyučovanie sú vytvorené podrobné návody 
na prácu v MS Teams a Moodle a je zabezpečená IT podpora pre 
študentov aj vyučujúcich.  

Partneri pri zabezpečovaní 
vzdelávacích činností študijného 
programu a charakteristika ich 
participácie 

Zástupcovia obchodných spoločnosti a profesných organizácií, 
ktorí participujú formu workshopov, hosťovských prednášok 
organizovaných v rámci predmetov. 
 

Charakteristika možností sociálneho, 
športového, kultúrneho, duchovného 
a spoločenského vyžitia 

Nakoľko je študijný program realizovaný v hlavnom meste SR, 
študenti majú rôzne možnosti sociálneho, športového, 
kulturného, duchovného a spoločenského vyžitia.  

Možnosti a podmienky účasti 
študentov študijného programu na 
mobilitách a stážach, pokyny na 
prihlasovanie, pravidlá uznávania 
tohto vzdelávania 

Študenti majú možnosť zúčastniť sa rôznych krátkodobých, ale aj 
dlhodobých zahraničných študijných pobytov. Medzi 
najobľúbenejšie formy mobilitných programov patria programy: 

• Erasmus+ štúdium v krajinách EÚ 

• Erasmus+ stáž 

• Erasmus+ štúdium v krajinách mimo EÚ 

• CityU mobility v rámci ktorej môžu študenti absolvovať 
1 trimester v pobočkách City University of Seattle 
v Seattli alebo v Prahe.  

Všetky informácie o študijných pobytoch, ako aj návody ako 
postupovať v jednotlivých fázach študijného pobytu, sú 
zverejnené na: 
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studium-zahranici/postupy-
procesy-riadenia-erasmus-programu/ 
https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-
zahranici/studium-ramci-pobociek-cu/ 

http://www.smarteca.sk/
https://nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje/
https://www.vsm.sk/svk/online-centrum/
https://www.vsm.sk/us/online-center/
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studium-zahranici/postupy-procesy-riadenia-erasmus-programu/
https://www.vsm.sk/svk/studenti/studium-zahranici/postupy-procesy-riadenia-erasmus-programu/
https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-zahranici/studium-ramci-pobociek-cu/
https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/studium-zahranici/studium-ramci-pobociek-cu/
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9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného 
programu 
 
Požadované schopnosti 
a predpoklady potrebné na prijatie 
na štúdium 

Podmienky prijatia na magisterské štúdium v slovenskom 
jazyku: 

- riadne vyplnená prihláška na štúdium 
- ukončené akreditované vysokoškolské štúdium prvého 

stupňa (bakalárske štúdium, akademický titul Bc.), 
zdokladované overenou kópiou diplomu, dodatku 
k diplomu alebo oficiálnym výpisom všetkých 
absolvovaných predmetov so známkami a štátnicovým 
vysvedčením 

- úhrada zápisného poplatku 
 

Podmienky prijatia na MBA štúdium v anglickom jazyku:
  

- riadne vyplnená prihláška na štúdium 
- ukončené akreditované vysokoškolské štúdium prvého 

stupňa (bakalárske štúdium, akademický titul Bc.), 
zdokladované overenou kópiou diplomu, dodatku 
k diplomu alebo oficiálnym výpisom všetkých 
absolvovaných predmetov so známkami a štátnicovým 
vysvedčením 

- úhrada zápisného poplatku 
- zdokladovanie dostatočnej 
-  znalosti anglického jazyka na úrovni min. 567 bodov 

z TOEFL testu alebo iného ekvivalentného jazykového 
certifikátu, ktorý nesmie byť starší ako 24 mesiacov 

 

Postupy prijímania na štúdium Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku elektronicky aj 
papierovou formou. Prijímanie na štúdium VŠM je bez nutnosti 
absolvovanie prijímacich skúšok. Po splnení podmienok prijatia 
na štúdium obdržia rozhodnutie o prijatí na štúdium.  

Výsledky prijímacieho konania za 
predchádzajúce obdobie 

Všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky prijímania na štúdium 
boli prijatí.  

 

10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania 
 
Postupy monitorovania a hodnotenia 
názorov študentov na kvalitu 
študijného programu 

Študenti majú možnosť v každom trimestri prostredníctvom 
anonymného dotazníka sa vyjadriť o kvalite výučby. Hodnotia 
jednak vyučované predmety a na druhej strane učiteľov 
jednotlivých predmetov. Tieto informácie predstavujú pre 
programovú radu študijného programu významný zdroj – spätnú 
väzbu zo strany študentov na kvalitu a význam predmetov 
zaradených do študijného plánu študijného programu.  

 

Výsledky spätnej väzby študentov 
a súvisiace opatrenia na zvyšovanie 
kvality študijného programu 

Výsledky spätnej väzby študentov sa vyhodnocujú 
a komunikujú s učiteľmi priebežne po každom trimestri na 
základe hodnotení organizovaných celoplošne VŠM, ako aj 
hodnotení v rámci individuálnych predmetov. V prípade 
potreby sa aplikujú nápravné opatrenia buď bezodkladne alebo 
pri priebežnej evaluácií jednotlivých predmetov ŠP. 



16 

 

Výsledky spätnej väzby absolventov 
a súvisiace opatrenia na zvyšovanie 
kvality študijného programu 

X 

 

11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa 
štúdia alebo študijného programu 
Študijný poriadok https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-

podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-
vsm.pdf 
 

Štipendijný poriadok https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-
podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/stipendijny-
poriadok-vsm.pdf 
 

Disciplinárny poriadok a rokovací 
poriadok disciplinárnej komisie 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-
podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/disciplinarny-
poriadok-vsm.pdf 
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-
podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/rokovaci-poriadok-
disciplinarnej-komisie-vsm.pdf 
 

Sprievodca štúdiom https://www.vsm.sk/files/katalog.pdf 
Bedeker 

Školné a poplatky spojené so štúdiom https://www.vsm.sk/svk/studenti/skolne-poplatky/skolne/ 
 

Študentské pôžičky https://www.vsm.sk/svk/studenti/stipendia-pozicky/stipendia/ 
 

Pracovné ponuky a brigády https://www.vsm.sk/svk/studenti/moznosti-
studentov/moznosti-studentov.html  

Preukaz študenta https://www.vsm.sk/svk/studenti/univerzitny-preukaz/ 
 

Informácie pre uchádzačov o štúdium https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/uvod/list-uchadzacom/ 
 

Etický manažment a etický kódex https://www.vsm.sk/svk/studenti/akademicka-etika/ 

 

 

https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/studijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/stipendijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/stipendijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/stipendijny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/disciplinarny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/disciplinarny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/disciplinarny-poriadok-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/rokovaci-poriadok-disciplinarnej-komisie-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/rokovaci-poriadok-disciplinarnej-komisie-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/svk/o-skole/novy-podadresar/vnutorne-predpisy-dokumenty/rokovaci-poriadok-disciplinarnej-komisie-vsm.pdf
https://www.vsm.sk/files/katalog.pdf
https://www.vsm.sk/svk/studenti/skolne-poplatky/skolne/
https://www.vsm.sk/svk/studenti/stipendia-pozicky/stipendia/
https://www.vsm.sk/svk/studenti/moznosti-studentov/moznosti-studentov.html
https://www.vsm.sk/svk/studenti/moznosti-studentov/moznosti-studentov.html
https://www.vsm.sk/svk/studenti/univerzitny-preukaz/
https://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/uvod/list-uchadzacom/
https://www.vsm.sk/svk/studenti/akademicka-etika/

