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Program bude prínosný najmä pre skúsených vedúcich 
pracovníkov, konzultantov, pedagógov v oblasti 
manažmentu a akademických pracovníkov obchodných 
škôl, u ktorých zvýšia ich profesijné schopnosti a 
dôveryhodnosť. Rozviniete siete kontaktov a získate 
pevný základ pre ďalší kariérny rozvoj alebo významný 
kariérny posun.

SKVELÉ VEDENIE:SKVELÉ VEDENIE:     Vaši profesori sú odborníci vo svojich 
odboroch, deväťdesiatpäť percent z nich má doktorát 
a pôsobí takmer vo všetkých krajinách sveta. Pomôžu 
vám rozvinúť nové perspektívy a vidieť nové príležitosti.

SKVELÍ SPOLUŽIACI:SKVELÍ SPOLUŽIACI: Budete sa učiť bok po boku s  Budete sa učiť bok po boku s 
rôznorodými, talentovanými spolužiakmi, s ktorými rôznorodými, talentovanými spolužiakmi, s ktorými 
budete zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a spoločne budete zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a spoločne 
prejdete transformačnou cestou. Vybudujete si sieť prejdete transformačnou cestou. Vybudujete si sieť 
priateľov a kontaktov, ktoré vám vydržia po celý život.priateľov a kontaktov, ktoré vám vydržia po celý život.

SKVELÝ OBSAH: SKVELÝ OBSAH: Získate nástroje, ktoré vám Získate nástroje, ktoré vám 
pomôžu zvládnuť akúkoľvek výzvu. Naučíte sa pomôžu zvládnuť akúkoľvek výzvu. Naučíte sa 
kriticky myslieť, čo podporíte solídnymi základnými kriticky myslieť, čo podporíte solídnymi základnými 
znalosťami. A zdokonalíte svoje zručnosti tým, znalosťami. A zdokonalíte svoje zručnosti tým, 
že ich uplatníte v praxi. Po absolvovaní budete že ich uplatníte v praxi. Po absolvovaní budete 
schopní analyzovať obchodné problémy, riešiť schopní analyzovať obchodné problémy, riešiť 
zložité otázky z reálneho života a vykonávať zložité otázky z reálneho života a vykonávať 
informované rozhodnutia – budete pripravení na informované rozhodnutia – budete pripravení na 
svoju prvú manažérsku pozíciu.svoju prvú manažérsku pozíciu.

KARIÉRNA PODPORA: KARIÉRNA PODPORA: Skúsený tím Centra Skúsený tím Centra 
kariérnej podpory EIFM vás spojí s najlepšími kariérnej podpory EIFM vás spojí s najlepšími 
personalistami a pomôže vám pripraviť sa na personalistami a pomôže vám pripraviť sa na 
prácu snov. S ich podporou budete sebavedomí a prácu snov. S ich podporou budete sebavedomí a 
pripravení predviesť to najlepšie na pohovoroch, pripravení predviesť to najlepšie na pohovoroch, 
v životopisoch a na networkingových akciách a v v životopisoch a na networkingových akciách a v 
spoločnosti.spoločnosti.

Cieľom tohto profesijného 
doktorandského štúdia v odbore 
podnikovej administratívy (DBA) je 
poskytnúť účastníkom možnosť významne 
prispieť k teórii i praxi v odbore a rozvíjať 
odbornú prax na najvyššej úrovni.



FORMA ŠTÚDIA:  online forma

Profesijný doktorský program v oblasti podnikovej administratívy je koncipovaný tak, aby účastníkom poskytol príležitosť 

významne prispieť k teórii a praxi v odbore a rozvíjať odbornú prax na najvyššej úrovni. Štúdium je zamerané tak na 

prax, ako aj na výskum v oblasti obchodu a priemyslu a je určené pre vedúcich pracovníkov v strednej fáze kariéry, ktorí 

už absolvovali štúdium MBA (alebo ekvivalentnú kvalifikáciu) a chcú ďalej prehĺbiť svoje praktické a teoretické znalosti z 

odboru.

Cieľom študijného programu Doctor of Business 
Administration je poskytnúť odborníkom 
z oblasti podnikania príležitosť na výskum 
súvisiaci s kariérou na doktorskej úrovni. 
Výskum a výučba sa realizujú s cieľom poskytnúť 
program reagujúci na potreby súčasného 
sveta podnikania s ohľadom na požiadavky na 
vrcholových manažérov.

Program bude prínosný predovšetkým pre 
skúsených vedúcich pracovníkov, konzultantov, 
pedagógov v oblasti manažmentu a 
akademických pracovníkov obchodných škôl, 
u ktorých zvýši ich profesijné schopnosti a 
dôveryhodnosť. Rozviniete siete kontaktov a 
získate pevný základ pre ďalší kariérny rozvoj 
alebo významný kariérny posun.

POKROČILÝ MANAGEMENT

OBCHODNÉ STRATÉGIE

INOVÁCIA A VÝSKUM

SOFT SKILLS

INFORMACE 
O ŠTÚDIU DBA:

DĹŽKA ŠTÚDIA:  18 - 24 mesiacov

JAZYK ŠTÚDIA:  Slovenčina

CENA ŠKOLNÉHO:  € 9,000 bez DPH

ECTS:  180 kreditov

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na 
všetky semináre či online prednášky organizované 
inštitútom European Institute of Finance & 
Management. Ak sa študent rozhodne uhradiť školné 
jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne 
sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny 
školného.

ŠTRUKTÚRA ŠTÚDIA



PREČO ŠTUDOVAŤ

PRÁVE NA

EIFM?

NAŠE ŠTÚDIUM VAŠA KARIÉRA
Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. 
Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V 
priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia 
na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, 

abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim Naším 

cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby 

sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne 

informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom 

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť 

súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, 

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým 

medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. 

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje 

cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom 
ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto 

našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a 

know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu 

úroveň.

Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom 

myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu 

vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné 

trendy.

schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im 

pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým 

budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

VŠEOBECNÝ 
PREHĽAD 

EFEKTÍVNA 
VÝUČBA

GLOBÁLNY 
DOSAH

KRITICKÉ
MYSLENIE



ČO NAŠE 
ŠTUDENTY 
SPOJUJE?
Napriek tomu, že je každý študent iný, 
všeobecný profesijný cieľ je obvykle 
veľmi podobný. Na EIFM študujú väčšinou 
profesionáli v akomkoľvek veku, cieľom 
ktorých je stať sa vedúcimi pracovníkmi, či 
už v spoločnosti, v ktoré práve pôsobia, alebo 
v takej podobe, že si založia vlastnú firmu a 
vybudujú niečo, na čo budú pyšní. Našich 
študentov totiž spája túžba, túžba svojimi 
krokmi hlboko a pozitívne ovplyvniť súčasný 
svet podnikania. 

A ČO BUDÚCIM ABSOLVENTOM DBA NESMIE CHÝBAŤ?A ČO BUDÚCIM ABSOLVENTOM DBA NESMIE CHÝBAŤ?

Osobný rozvojOsobný rozvoj – Neustále sa vzdelávate a tvrdo pracujete.

SebavedomieSebavedomie – Veríte si a viete, že vás čaká úspech.

Pracovné skúsenosti Pracovné skúsenosti – Máte za sebou mesiace alebo roky odbornej praxe.

LeadershipLeadership – Rozumiete ľudom a viete z nich dostať tie najlepšie výkony.

Medzinárodný rozhľad Medzinárodný rozhľad  – Vaše podnikanie nemá limity.

CharakterCharakter – Nemyslíte iba na seba, ale aj na spoločnosť.

Dobré komunikačné zručnosti Dobré komunikačné zručnosti  – Nielenže výborne komunikujete, ale aj počúvate.

Mentalita tímového hráča Mentalita tímového hráča  – Uvedomujete si, že tímová práca vás posunie ďalej.

Neexistuje nič také ako typický študent, ktorého profil by bol zosobnením nášho inštitútu. Každý náš 
študent má trochu inú históriu, skúsenosti aj ciele. Existujú však vlastnosti a osobnostné stránky, 
ktoré naši študenti zdieľajú a v určitej forme ich môžete vidieť u každého nášho študenta. 

STE ŠTUDENTOM DBA?



PREDMETY PROGRAMU

MANAŽMENT INOVÁCIÍMANAŽMENT INOVÁCIÍ

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné pojmy a povedomie o technologických inováciách a porozumení 

výzvam a príležitostiam, ktorým v súvislosti s nimi čelia malé aj veľké firmy. Predmet má integrovaný prístup k riešeniu 

komplexných pojmov v oblasti technologických inovácií a znalostí o nich vo vzťahu k technologickému rozvoju a pokrýva 

oblasti ako je význam inovácií, vedenie výskumu a vývoja, riadenie inovácií a technológií, partnerstvo, siete a aliancie, 

vývoj produktov a procesov, komercializácia výskumu, a takisto podnikanie a zakladanie podnikov.

PODNIKOVÁ STRATÉGIAPODNIKOVÁ STRATÉGIA

Hlavným spôsobom, akým podniková stratégia v konečnom dôsledku vytvára hodnotu, je zvýšenie schopnosti podnikov 

v portfóliu vytvárať a udržiavať konkurenčnú výhodu. Hlavnými témami, ktorými sa budete zaoberať, sú diverzifikácia, 

vertikálna integrácia, reštrukturalizácia, synergia, aliančná stratégia a globálna stratégia. Predstavíme si teda rad nástrojov, 

ktoré nám pomôžu tieto témy analyzovať. Hlavným cieľom predmetu je zoznámiť vás s primárnymi rozhodnutiami, 

nástrojmi a konceptmi podnikovej stratégie. Na konci predmetu by absolventi mali byť schopní pochopiť, ako môžu firmy 

s viacerými podnikmi vytvárať hodnoty, byť schopní identifikovať príležitosti na zlepšenie podnikovej stratégie, pochopiť 

a vedieť analyzovať hlavné prínosy a riziká rôznych diverzifikačných stratégií, porozumieť ekonomickým a organizačným 

skutočnostiam, ktoré sa skrývajú za pojmom „synergie“, a byť schopní identifikovať a analyzovať synergické príležitosti.

PROCESNÝ MANAŽMENTPROCESNÝ MANAŽMENT

Predmet Procesný manažment sa zaoberá konceptmi, metódami a technikami, ktoré podporujú návrh, zlepšovanie, 

riadenie, konfiguráciu, zavádzanie a analýzu podnikových procesov, ktoré zabezpečujú štíhle a zákaznícky orientované 

podnikové procesy. Cieľom tohto predmetu je zoznámiť študentov s metodikami a technikami modelovania podnikových 

procesov. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o koncepciách a základoch modelovania podnikových procesov a o 

možnostiach zlepšenia efektivity a účinnosti organizácií pomocou techník modelovania podnikových procesov.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKUFINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

Tento predmet oboznamuje študentov s aktuálnymi finančnými konceptmi a nástrojmi na riadenie peňazí v 

organizáciách zapojených do miestnej a globálnej ekonomiky. Zaoberá sa súčasnými osvedčenými postupmi finančnej 

analýzy a plánovania prostredníctvom aplikácie finančných konceptov. Patria tu ukazovatele finančnej výkonnosti, 

časová hodnota peňazí, finančné trhy a inštitúcie, cenné papiere a oceňovanie firiem, náklady kapitálu, riziká a výnosy, 

dlhodobé finančné rozpočtovanie a riadenie pracovného kapitálu. Okrem toho sa v priebehu štúdia objavujú aj témy 

týkajúce sa leasingového financovania, hybridných cenných papierov a derivátov, zvereneckých fondov, fúzií a akvizícií a 

medzinárodných podnikových financií.



DOCTOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION

OBCHODNÁ STRATÉGIAOBCHODNÁ STRATÉGIA

Tento predmet nadväzuje na predmet Podniková stratégia a zaoberá sa formuláciou stratégií na základe externých a 

interných analýz, rozvíja proces až po implementáciu a kontrolu operácií. Tvorí časť strategického plánovania, v ktorej sa 

diskutuje o možnostiach rastu a plány sa stávajú skutočnosťou. Firmy, ktoré chcú niečo zmeniť, budú musieť pochopiť, 

ako vyhodnotiť a realizovať strategické možnosti, ktoré majú k dispozícii, čím sa tento proces stáva kľúčom k úspechu 

každého podniku. V súčasnom podnikateľskom kontexte sú zmeny permanentné a podniky musia reagovať rýchlo. Preto 

musia byť agilné a pre moderného manažéra je to veľká výzva.

UMELÁ INTELIGENCIA A ROBOTIKA V PODNIKANÍUMELÁ INTELIGENCIA A ROBOTIKA V PODNIKANÍ

Predmet robotika a umelá inteligencia v podnikaní oboznamuje študentov s podstatou a najdôležitejšími aplikáciami 

robotiky a umelej inteligencie vo svete podnikania, a to v troch hlavných oblastiach: priemysel, mobilita a spotrebiteľ. 

Súčasťou tohto predmetu bude aj diskusia o 3D tlači. Študenti sa naučia, ako integrovať technológie robotiky a umelej 

inteligencie do obchodných modelov, navrhovať nové produkty alebo služby a transformovať procesy s cieľom dosiahnuť 

vyššiu efektivitu, lepší zážitok pre zákazníkov a spoločenskej prosperity. Budeme sa zaoberať dôsledkami prevratných 

inovácií robotiky a umelej inteligencie pre podnikanie, prevádzku, marketing a riadenie spoločnosti a tým, ako sa 

spoločnosti môžu vyvíjať pre budúce odvetvia a trhy prostredníctvom nových hodnotových ponúk. Zamyslíme sa aj nad 

etickými aspektmi zavádzania týchto podporných technológií.

UDRŽATEĽNOSŤ A EKOLÓGIA V PODNIKANÍUDRŽATEĽNOSŤ A EKOLÓGIA V PODNIKANÍ

Tento predmet kombinuje štúdium otázok životného prostredia a udržateľnosti s rozumnou obchodnou a manažérskou 

praxou. Zaoberá sa tlakmi a príležitosťami, ktorým čelia podniky v dôsledku súčasných agend v oblasti životného 

prostredia a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Predmet teda ponúka študentom solídne základy vo všetkých 

oblastiach podnikania a multidisciplinárne vedomosti o udržateľnosti, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie v rámci 

zelenej ekonomiky. Venovať sa budeme nielen základným oblastiam zeleného podnikania, ale budeme rozvíjať aj vaše 

vedomosti o udržateľnosti vo vedeckej, právnej, ako aj sociálnej oblasti.

OBCHODNÉ KOMUNIKÁCIE, VYJEDNÁVANIE A PRAKTIKYOBCHODNÉ KOMUNIKÁCIE, VYJEDNÁVANIE A PRAKTIKY

Vyjednávaním začíname od samého začiatku dňa, a to vo všetkých našich interakciách, či už pracovných, spoločenských 

alebo rodinných. Tento predmet predstavuje príležitosť, ako uplatniť v praxi všetky získané vedomosti a potvrdiť si, že 

proces vyjednávania je dynamický a vždy sa dá zlepšiť. Naučíte sa uplatňovať kľúčové vyjednávacie schopnosti a štýly 

na vedenie efektívnych rokovaní a dosahovanie uspokojivých dohôd, osvojíte si komunikačné techniky, ktoré zlepšujú 

vzťahy a podnecujú spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, a takisto si osvojíte kritické myslenie, aby ste zvládali 

emócie a konštruktívne riešili konflikty.



AKO PREBIEHA 

PRIJÍMACIE KONANIE?

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali 
im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom 

živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Pred zahájením vášho štúdia by ste mali riadne zvážiť nielen program, na 

ktorý sa prihlásite, ale aj jeho bližšie zameranie. Ak si v tomto ohľade nie 

ste 100 % istí, môžete sa obrátiť na naše študijné oddelenie a dohodnúť 

si online videohovor alebo inú formu stretnutia a detailne prebrať 

všetko potrebné na to, aby konečný výber študijného zamerania presne 

zodpovedal vašim potrebám.

Po prijatí vašej elektronickej prihlášky na štúdium 

prijímacia komisia posúdi všetky vami zaslané 

Prihlášku vyplníte elektronicky tu na našich webových 

stránkach a priložíte k nej potrebné dokumenty. 

V prípade nejasností zo strany prijímacej komisie sa 

môže stať, že si s vami jej členovia dohodnú videohovor, 
dokumenty, ktoré sú podkladom na vydanie rozhodnutia 

o prijatí na štúdium. Vydanie rozhodnutia o prijatí na 

štúdium zo strany prijímacej komisie môže trvať 1 – 3 dni 

od odoslania elektronickej prihlášky.

Ide predovšetkým o dokumenty potvrdzujúce vami 

absolvované vysokoškolské vzdelanie či odbornú prax.

aby vás lepšie spoznali a ubezpečili sa, že ste vhodným 

študentom nášho inštitútu. Je to ideálna šanca ukázať 

vaše odhodlanie, nadšenie a vysvetliť motiváciu, ktorá vás 

k štúdiu vedie, a ktorá bude vašim študijným motorom.

ŠTUDIJNÝ 
PROGRAM

PRIJÍMACIA 
KOMISIA

ONLINE 
PRIHLÁŠKA

OSOBNÝ 
POHOVOR

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne 

testy, skúšky či pohovory. Musíte splniť iba podmienky 

vzťahujúce sa na každý študijný program a vedenie 

inštitútu následne rozhodne o vašom prijatí na štúdium.

ROZHODNUTIE 
O PRIJATÍ
V prípade kladného rozhodnutia zo strany prijímacej 

komisie sa s vami spojí naše študijné oddelenie a bude 

vás informovať o prijatí na štúdium. Študijné oddelenie s 

vami zároveň vyrieši aj všetky potrebné administratívne 

záležitosti, ako sú zmluva štúdiu a úhrada školného.

Vitajte na EIFM! Ak všetky vyššie uvedené kroky prebehli 

správne a všetky potrebné administratívne záležitosti 

sú vybavené, nič vám nebráni v tom, aby ste začali svoje 

štúdium a rozvíjali svoj talent a schopnosti.

ZAČIATOK 
ŠTÚDIA



REFERENCIE
ABSOLVENTOV

„Jsem rád, že jsem mohl strávit čas učením se po boku velmi 

talentovaných odborníků z různých odvětví a prostředí. 

To mi poskytlo mnoho nových pohledů a interakcí s lidmi 

s různými způsoby myšlení a přístupy k řešení problémů. 

Vytvořil jsem si osobní i profesní vztahy, kterých si velmi 

vážím a které mi budou dobře sloužit v příštích letech. 

ALEŠ VYKYDAL
Študent

Postgraduálne štúdium na EIFM ponúka predovšetkým 
individuálny rozvoj vedúcich pracovníkov, ktorý vás pripraví 
na kľúčové situácie v oblasti podnikania a v súčasnej globálnej 
spoločnosti a umožní vám čeliť budúcim výzvam v rýchlo 
sa vyvíjajúcom svete. Tím našich profesorov a lektorov sa 
skladá z veľmi nadšených a takisto uznávaných akademikov a 
odborníkov, ktorí sú odhodlaní odovzdávať svoje vedomosti a 
skúsenosti ďalej. Náš lektorský tím má viac ako 50 profesionálov 
vo svojom odbore a núdza nie je ani o hosťovanie a prednášky 
lektorov zo zahraničných spoločností či univerzít. 
Naším poslaním je rozvíjať globálne premýšľajúcich 
podnikateľských lídrov a inovátorov. Pri našich študentoch 
sa zameriavame na rozvoj ich efektivity, zodpovednosti a 
prehlbovanie ich vedomostí a inšpirujúcich myšlienok v 
dialógu s okolitým svetom.

SKÚSENOSTI 

A TRADICÍA 

„Vystudovala jsem EIFM s titulem DBA. V následujících 

letech jsem si našla uspokojivou kariéru ve finančních 

službách a založila rodinu, přičemž jsem věděla, že chci 

jednou pokračovat ve vzdělávání a pokud se ke studiu 

skutečně znovu vrátím, pak budu opět volit studium právě 

na EIFM.” 
PETRA POKORNÁ
Študentka
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