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MBA
O ŠTÚDIU

Titul MBA prináša množstvo profesných i osobných 
výhod. Či už pracujete v oblasti technológií, financií, 
manažmentu, marketingu alebo výroby, titul MBA 
vám otvorí možnosti väčšej zodpovednosti, kariérneho 
postupu a vyššieho finančného ohodnotenia. Z 
osobného hľadiska vám titul MBA pomôže zlepšiť 
komunikačné a vodcovské schopnosti, ktoré sú pre 
profesionálny úspech zásadné.

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.vysněné práce. S jejich podporou 
budete mít jistotu a budete připraveni ukázat to 

Výhody titulu MBA je možné využiť bez ohľadu 

na odbor alebo oblasť profesijného zamerania. 

Tým, ktorí plánujú pracovať v manažérskych 

pozíciách, vo finančných inštitúciách alebo 

majú podnikateľské ambície, môže titul MBA 

pomôcť vybudovať si vedúce schopnosti 

potrebné pre úspech v týchto oblastiach.



MBA v odbore riadenia informačných technológií je štúdium, ktoré sa zameriava na prípravu vedúcich 
pracovníkov vo svete podnikania, ktorí sú nielen zdatní v riadení súčasných technológií, ale takisto 
chápu, ako sa prispôsobiť ich rýchlym zmenám na pracovisku.

Problémy v oblasti IT sa často objavujú na 
titulných stranách novín, od hacknutých 
e-mailov po globálne kybernetické útoky, a 
sú veľkým problémom aj pre podniky. Táto 
špecializácia preto pripravuje študentov na 
to, aby sa stali silnými manažérmi a vedúcimi 
pracovníkmi v oblasti IT. Naši absolventi pracujú 
vo významných svetových organizáciách na 
pozíciách, ako sú obchodný analytik, konzultant, 
špecialista na vývoj softvéru a správca siete.

Program študentom poskytne nevyhnutné 
vedomosti o podnikateľských a 
administratívnych činnostiach súvisiacich s 
využívaním informačných a komunikačných 
technológií. Po jeho absolvovaní bude študent 
vedieť využiť informačné technológie v 
podnikaní.

OCHRANA DÁT

DIGITÁLNY MANAGEMENT

DÁTOVÁ ANALYTIKA

OSOBNÝ ROZVOJ

ŠTRUKTÚRA ŠTÚDIA

FORMA ŠTÚDIA:  online forma

INFORMACE 
O ŠTÚDIU MBA:

DĹŽKA ŠTÚDIA:  12 - 18 mesiacov

JAZYK ŠTÚDIA:  Slovenčina

CENA ŠKOLNÉHO:  € 7,000 bez DPH

ECTS:  60 kreditů

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.



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 MBA?



PREDMETY PROGRAMU

BEZPEČNOSŤ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA ÚDAJOVBEZPEČNOSŤ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA ÚDAJOV

Predmet poskytuje praktické skúsenosti s technologickými nástrojmi produktivity a základné znalosti a porozumenie 

návrhu a vývojom systémov. Štúdium je navrhnuté tak, aby integrovalo koncepty hardvéru, softvéru a internetu. Takisto 

poskytuje prehľad o zabezpečení dát, ochrane osobných údajov a spôsoboch zvyšovania produktivity a efektivity. 

Študenti sa taktiež zoznámia s kariérnymi cestami v oblasti technológií a s niektorými rôznymi certifikáciami, ktoré sú v 

tomto odvetví k dispozícii.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A KYBERKRIMINALITAKYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A KYBERKRIMINALITA

Obsah tohto predmetu je predovšetkým kriminologický, sociologický a sociálno-právny. Študenti sa budú zaoberať 

rôznymi druhmi trestnej činnosti, ktoré súvisia s internetom, študovať príslušné počítačové a sieťové technológie, 

predovšetkým ak sa používajú buď pri páchaní alebo odhaľovaní alebo prevencii kriminality, analyzovať policajné, 

právne, elektronické a iné opatrenia určené na boj proti kyberkriminalite a posudzovať ich hlavné silné a slabé stránky, 

a posúdiť najnovšie sociologické a sociálno-právne teórie kyberpriestoru a aplikovať tieto teórie na konkrétnu oblasť 

kyberkriminality. Témy zahŕňajú využívanie internetu páchateľmi sexuálnych trestných činov, počítačové „hackovanie“, 

mediálne pirátstvo, spôsoby, akými sa dá lepšie chrániť na internete a kybernetickú bezpečnosť.

TECHNOLÓGIA, STRATÉGIA A INOVÁCIATECHNOLÓGIA, STRATÉGIA A INOVÁCIA

Predmet poskytuje celý rad strategických rámcov pre riadenie technologicky vyspelých podnikov. V priebehu celého štúdia 

sa dôraz kladie na vývoj a aplikáciu koncepčných modelov, ktoré objasňujú interakcie medzi konkurenciou, vzorcami 

technologických a trhových zmien a štruktúrou a rozvojom organizačných schopností. Hlavný dôraz sa kladie na osvojenie 

súboru výkonných analytických nástrojov, ktoré sú rozhodujúce pre rozvoj technologickej stratégie ako neoddeliteľnej 

súčasti obchodnej stratégie. Tieto nástroje môžu poskytnúť rámec rozhodovania, do ktorých technológií investovať, ako 

tieto investície štruktúrovať a ako predvídať a reagovať na správanie konkurencie, dodávateľov a zákazníkov.

LEADERSHIP A TÍMOVÁ PRÁCALEADERSHIP A TÍMOVÁ PRÁCA

Leadership a tímová práca majú priamy vplyv na schopnosť organizácie plniť svoje poslanie. Vedenie je potrebné na 

to, aby ste sa ubezpečili, že všetci v tíme idú rovnakým smerom a usilujú sa o rovnaký cieľ. Tento predmet predstavuje, 

vysvetľuje a skúma, ako ľudia spolupracujú, aby pochopili problémy a príležitosti a spoločne vymýšľali, vyvíjali a realizovali 

riešenia. Poskytuje študentom poznatky o sebe samých aj o ostatných a o tom, ako efektívne spolupracovať. Na konci 

kurzu budú mať študenti základné znalosti a schopnosti, ako porozumieť sebe a ostatným, ako pracovať v tímoch a ako 

tímy vytvárať, rozvíjať a viesť.

ZÁKLADY INFRAŠTRUKTÚRY A SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍZÁKLADY INFRAŠTRUKTÚRY A SIEŤOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Predmet pomáha študentom budovať základné vedomosti a zručnosti v oblasti sieťových technológií a ponúka im možnosť 

upevniť si poznatky o kľúčových pojmoch a terminológií počítačových sietí a internetu, sieťových a infraštruktúrnych 

štandardoch, protokoloch a modeloch, základných sieťových komponentoch, topológiách, funkciách a procesoch a 

preukázať schopnosť vysvetliť jednoduché a zložité siete, zabezpečenie, vzdialený prístup a vizualizáciu sietí.



MBA - IT MANAGEMENT

ZÁKLADY ANALÝZY DÁTZÁKLADY ANALÝZY DÁT

Cieľom tohto predmetu je pripraviť vás na prácu v oblasti analýzy dát. Zoznámite sa s mnohými základnými typmi dátovej 

analytiky a základnými konceptmi. Zoznámite sa s nástrojmi a zručnosťami potrebnými na vykonávanie analýzy dát. 

Prejdeme si niektoré základné matematické a štatistické postupy používané pri analýze dát a pracovné postupy na 

vykonávanie efektívnej a účinnej analýzy dát.

RIADENIE PODNIKOVÝCH PROCESOVRIADENIE PODNIKOVÝCH PROCESOV
Organizácia je základnou témou pre pochopenie skutočného fungovania každej spoločnosti alebo všeobecnejšie 

akejkoľvek inštitúcie a je súčasťou základného know-how každého manažéra. Okrem toho je riadenie organizácie ochotné 

brať do úvahy aj vzájomné závislosti medzi každodennými činnosťami ľudí (konkrétne procesmi): procesy sú totiž tou 

skutočnou pákou na dosiahnutie organizačnej účinnosti a efektivity. A nakoniec riadenie organizácie a jej procesov by 

takisto malo zohľadniť spôsob, akým ľudia a jednotky prijímajú svoje rozhodnutia v vzhľadom na to, že organizovanie 

a rozhodovanie sú dve ústredné a vzájomne sa doplňujúce činnosti manažérskej funkcie. Na dosiahnutie týchto cieľov 

je cieľom tohto predmetu vysvetliť základné pojmy a hlavné teórie tvoriace základ podnikových procesov. Predmet sa 

zameriava hlavne na analýzu a návrh správnej organizácie na mikroúrovni (jednotlivec) a na makroúrovni (skupina 

viacerých jednotlivcov), analýzu toho, ako efektívne riadiť procesy z hľadiska činností, výkonnosti a princípov, analýzu 

toho, ako rýchlo prijímať rozhodnutia z hľadiska procesu, obmedzení, modelov a prístupu teórie hier.

DIGITÁLNA STRATÉGIADIGITÁLNA STRATÉGIA

Predmet sa zameriava na kľúčové koncepty, postupy a otázky strategického riadenia digitálnych technológií a zaoberá 

sa dvoma kľúčovými témami. Po prvé skúma strategickú úlohu a organizačnú hodnotu digitálnych technológií vrátane 

digitálne podporovaných inovácií, digitálnych ekosystémov a digitálnej transformácie a narušenia. Po druhé skúma 

strategické riadenie digitálnych technológií, ktoré si vyžaduje realizácia tohto hodnotového potenciálu vrátane súčasných 

a novovznikajúcich prístupov a rámcov pre strategické rozhodovanie o digitálnych technológiách a riadenie poskytovania 

digitálnych služieb.

DIGITÁLNA EKONOMIKA: PLATFORMY, UMELÁ INTELIGENCIADIGITÁLNA EKONOMIKA: PLATFORMY, UMELÁ INTELIGENCIA

Digitalizácia ekonomiky je jednou z najdôležitejších tém súčasnosti. Digitálne technológie zmenili podniky a životy ľudí 

a budú ich meniť aj v budúcnosti. Tento predmet sa zaoberá digitálnou ekonomikou a tým, ako digitálna ekonomika 

ovplyvňuje trhy a spoločnosť. Dozvieme sa, ako internet, mobilná komunikácia, zdieľaná ekonomika, sociálne médiá a 

kryptomeny ovplyvňujú globálne podnikanie.

NÁVRH A VÝVOJ SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍNÁVRH A VÝVOJ SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ
Tento predmet poskytuje študentom príležitosť rozvíjať schopnosti v oblasti navrhovania a vývoja softvérových riešení, 

riadenia projektov a komunikácie. Na to sú určené rôzne spôsoby vývoja softvéru, nástroje, ktoré sa dajú pri tomto 

procese použiť a interakcie medzi softvérom a ďalšími súčasťami počítačových systémov. Študenti používajú systematický 

prístup na vývoj a dokumentáciu softvérových riešení s využitím rôznych dátových štruktúr a jazykových prostriedkov.



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
„Získaním titulu MBA na EIFM som získal vzdelanie, ktoré 

mi umožňuje uplatniť sa v dnešnom konkurenčnom 

pracovnom prostredí. Okrem získaných celoživotných 

priateľov a mentorov mi tento proces umožnil ukázať 

mladým ľuďom, že existuje aj iná cesta. Jednoducho 

povedané, najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil.“

VLADIMÍR SŮRA
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 

„Získanie titulu MBA vám všeobecne otvorí mnoho 

príležitostí do budúcna, ale štúdium MBA na EIFM vás na 

tieto príležitosti pripraví strategicky, finančne aj profesijne. 

V priebehu štúdia máte možnosť sa zoznámiť s mnohými 

zaujímavými profesormi a študentmi, ktorí urobia všetko 

pre to, aby vám pomohli uspieť.“

KRISTÍNA MASARYK
Študent
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