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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.



Cieľom študijného programu je oboznámiť študentov s konceptom strategického riadenia 
prostredníctvom analýz praktických prípadov a berie do úvahy základné smerovanie a ciele 
organizácie, prostredia (sociálne, politické, technologické, ekonomické a globálne faktory), štruktúru 
odvetví a trhu a silné a slabé stránky organizácie.

Študijný program kladie dôraz na hodnotu a 
proces strategického riadenia. Okrem toho, že sa 
študenti zoznámia s novou látkou, očakáva sa, že 
budú integrovať a aplikovať svoje predchádzajúce 
vedomosti na strategické rozhodovanie v 
organizáciách. Program Strategický manažment 
je koncipovaný tak, aby skúmal víziu, poslanie 
organizácie, skúmal princípy, techniky a modely 
organizačnej analýzy a analýzy prostredia, diskutoval 
o teórii a praxi formulácie a implementácie stratégie 
ako riadenie spoločnosti a podnikateľská etika pre 
rozvoj efektívneho strategického vedenia.

Štúdium je špeciálne navrhnuté tak, aby študentov 
nielen zoznámilo s kľúčovými strategickými 
konceptmi, ale kladie si za cieľ aj to, aby 
pomohlo študentom integrovať a aplikovať ich 
predchádzajúce vedomosti na rôzne obchodné 
situácie. 

MANAGEMENT A ŘÍZENÍ

PODNIKOVÉ FINANCIE

INOVÁCIA A VÝVOJ

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

MANAGEMENT A RIADENIE PODNIKUMANAGEMENT A RIADENIE PODNIKU
Predmet sa zaoberá základmi teórie a praxe manažmentu a základnými princípmi a praxou podnikania a organizácie 

v miestnom a medzinárodnom kontexte. Získate rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti navrhovania a realizácie 

stratégie na rôznych úrovniach podnikovej organizácie a ďalších typov organizácií ako sú verejné, neziskové a družstevné. 

Špecializované možnosti poskytujú prehľad o zložitých a meniacich sa vzťahoch medzi obchodnými korporáciami, ich 

zainteresovanými stranami a spoločnosťami, v ktorých pôsobí.

PODNIKOVÉ FINANCIEPODNIKOVÉ FINANCIE

Predmet opisuje teóriu a prax podnikových financií. Jeho cieľom je poskytnúť koncepčné základy a vytvoriť rámec 

prijímania investičných a finančných rozhodnutí podnikov. Obsah bude veľmi užitočný pre začínajúcich investičných 

analytikov, finančných manažérov, odborníkov na podnikové financie a budúcich finančných riaditeľov. Predmet 

sa zaoberá pochopením hlavných finančných rozhodnutí, ktorým čelia podnikoví manažéri, a tým, čo a prečo robia 

podnikoví finanční profesionáli. Budeme kombinovať teóriu s praxou, aby sme v konečnom dôsledku pochopili, čo by mali 

podnikoví finanční profesionáli robiť, aby zvýšili hodnotu spoločnosti a bohatstva akcionárov. Medzi hlavné témy patrí 

časová hodnota peňazí a úrokové sadzby, oceňovanie projektov a firiem, analýza projektov, rozhodovanie o kapitálovom 

rozpočte, rozhodovanie o kapitálovej štruktúre, vzťah rizika a výnosu, finančná analýza atď.

ETIKA V ROZHODOVANÍETIKA V ROZHODOVANÍ
Etické rozhodovanie sa týka procesu hodnotenia a výberu medzi alternatívami takým spôsobom, ktorý je v súlade s 

etickými zásadami. Pri etickom rozhodovaní je nutné vnímať a eliminovať neetické možnosti a vybrať najlepšiu etickú 

alternatívu. V tomto predmete uvádzame niektoré hlavné zásady a cesty, ktoré pomáhajú riadiť etické rozhodovanie. 

Ide o celý rad základných otázok, ktoré by sme si mali klásť, keď čelíme etickým dilemám. Často ide o zložité situácie bez 

jednoznačného riešenia a bez správnej či zlej odpovede. Tieto rozhodovacie postupy nám však do značnej miery pomôžu 

robiť informované rozhodnutia, ktoré môžu ospravedlniť následné konanie.

STRATEGICKÝ MANAGEMENTSTRATEGICKÝ MANAGEMENT
Predmet Strategický manažment zoznamuje študentov s kľúčovými konceptmi, nástrojmi a princípmi formulácie stratégie 

a analýzy konkurencie. Zaoberá sa manažérskymi rozhodnutiami a činnosťami, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a prežitie 

obchodných podnikov. Zameriava sa na informácie, analýzy, organizačné procesy a schopnosti a obchodný úsudok, 

ktoré musia manažéri využívať pri navrhovaní stratégií, určovaní pozície svojich podnikov, vymedzovaní hraníc firmy a 

maximalizácii dlhodobých ziskov v podmienkach neistoty a konkurencie.V rámci štúdia predmet spája a rozvíja všetky 

myšlienky, koncepty a teórie z ostatných predmetov, ako je účtovníctvo, ekonómia, financie, marketing, organizačné 

správanie a štatistika.

STRATEGICKÉ MYSLENIESTRATEGICKÉ MYSLENIE
Tento predmet vám umožní určiť a strategicky premyslieť výzvy a príležitosti, ktoré pred vašou organizáciou stoja. 

Budúcnosť je neistá a vyžaduje si, aby sme sa hlboko zamysleli nad tým, akou cestou sa vydať. O to viac je potom nutné 

plánovať. Spojením výkonných analytických metód s osvedčenými nástrojmi myslenia môžete svojej organizácii pomôcť 

lepšie sa vyrovnať s dnešným svetom nestálosti, neistoty, zložitosti a nejednoznačnosti. Veľa manažérov dnes hovorí, 

že vedia, že venovať čas strategickému mysleniu a plánovaniu je naozaj dôležité. Výskumy nám však ukazujú, že tomu 

naozaj venujú nedostatočný čas. Tento predmet je navrhnutý tak, aby pomohol manažérom vyvinúť efektívne spôsoby, 

ako dosiahnuť strategické myslenie v rámci ich organizácie.



MBA - STRATEGICKÝ 
MANAGEMENT

STRATEGICKÉ RIADENIE RIZÍKSTRATEGICKÉ RIADENIE RIZÍK

Každý projekt sa spája s rizikami – niektoré môžu projekt zničiť a niektoré dokonca zničiť vašu kariéru. Ako projektový 

manažér musíte vedieť identifikovať a riadiť riziká svojho projektu. Zvládnutie techník riadenia rizík je základom pre to, 

aby ste sa stali úspešným projektovým manažérom. Tento predmet je navrhnutý tak, aby vás naučil praktické prístupy, 

ako identifikovať a riadiť riziká.

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.

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOVRIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Tento predmet zahŕňa nielen teórie, ale takisto umožňuje študentom precvičiť si postupy pri prijímaní zamestnancov. 

Zameriava sa predovšetkým na administratívne služby, správu zamestnancov a riadenie výkonnosti a predovšetkým 

na proces prijímania zamestnancov. Predmet pomáha študentom študovať a získavať vedomosti a zásady, ktoré sú 

potrebné pre riadenie ľudských zdrojov spoločnosti. Hlavným cieľom Riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť dôležité a 

zodpovedajúce zdroje pre spoločnosť, preto v sebe zahŕňa kombináciu rôznych predmetov, medzi ktoré patria obchodné 

prostredie, komunikačné schopnosti a manažérske účtovníctvo.

STRATEGICKÝ MARKETING A MARKETING MANAGEMENTSTRATEGICKÝ MARKETING A MARKETING MANAGEMENT

Strategický marketingový manažment predstavuje rámec marketingového rozhodovania a plánovania v globálnom 

prostredí: skúmanie možností stratégie, analýzu príležitostí, stanovenie a realizácia stratégie. Predmet skúma vývoj 

a implementáciu marketingovej stratégie tým, že poskytuje rámec, na základe ktorého je možné identifikovať a 

vyhodnotiť strategické možnosti a programy. Medzi hlavné témy patrí prognózovanie a kontextové možnosti, životné 

cykly produktových kategórií a strategické dôsledky, definícia produktu – trhu, vzťahy s distribučnými kanálmi, vzťahy 

so zákazníkmi, analýza konkurencie, modely pre marketingových stratégov, modely portfólia, strategické hodnotenie 

INOVÁCIA A VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTOVINOVÁCIA A VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTOV

Predmet je koncipovaný tak, aby poskytol komplexné pokrytie manažmentu inovácií a vývoja nových produktov. Dôraz 

sa kladie tak na teóriu, ako aj implementáciu manažmentu inovácií. Štruktúra predmetu podporí študentov v získavaní 

vedomostí a schopností potrebných na riadenie inovácií a vývoj nových produktov. Po jeho úspešnom absolvovaní budú 

študenti schopní kriticky diskutovať a analyzovať koncepty vývoja nových produktov a inovácií, preukázať schopnosť 

zapojiť sa do podnikateľských a inovačných procesov pri vývoji nových produktov, vytvárať, analyzovať a kriticky hodnotiť 

nové podnikateľské modely a inovačné plány a rozvíjať schopnosti v oblasti analýzy prípadových štúdií.



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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