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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7 

 
Študijný odbor:  

STRATEGICKÝ MANAŽMENT 
  

 Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA 
Semestre: 4. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Celkový čas kvalifikácie je: 1200 hodín 
Celkový počet hodín riadeného vzdelávania: je 480 hodín 

Počet  
kreditov:  
120 

Študijný program Strategický Manažment je kvalifikáciou v oblasti strategického riadenia. Študijný program bol 
vyvinutý tak, aby vyhovoval požiadavkám RQF, spĺňal požiadavky vysokoškolského vzdelávania, 
zamestnávateľov a vyhovoval potrebám študentov. 
Štúdium poskytuje flexibilnú cestu pre študentov, ktorí už dosiahli manažérsku kvalifikáciu na nižšej úrovni, a pre 
študentov, ktorí nemajú obchodnú alebo manažérsku kvalifikáciu, ale môžu mať kvalifikáciu v iných oblastiach 
alebo predchádzajúcu manažérsku prax na pracovisku. 
 
  ŠPECIALIZÁCIE 
 
Pravidlá kombinácie: Študenti, ktorí si vyberajú základnú kvalifikáciu, majú päť základných predmetov a ďalšie 
tri predmety zo zoznamu voliteľných predmetov. 
Študenti, ktorí sa rozhodnú pre špecializáciu Financie absolvujú päť predmetov základného programu a tri zo 
štyroch predmetov zo špecializácie Financie. 
Študenti, ktorí sa rozhodnú pre špecializáciu Marketing absolvujú päť predmetov základného programu a tri 
predmety zo špecializácie Marketing. 
Študenti, ktorí sa rozhodnú pre špecializáciu Vedenie ľudí absolvujú päť predmetov základného programu a tri 
predmety zo špecializácie Vedenie ľudí.  
Študenti, ktorí sa rozhodnú pre špecializáciu Medzinárodný manažment absolvujú päť predmetov základného 
programu a tri predmety zo špecializácie Medzinárodný manažment.                        

 
Podmieňujúce programy: Absolvovaný študijný program na úrovni BA, BC, BBA atď. v oblasti manažmentu 
alebo porovnateľné. 
 Cieľom kvalifikačného programu je poskytnúť: 

• príležitosti pre študentov získavať vedomosti, porozumieť a rozvíjať škálu zručností, osobných kvalít a 
postojov nevyhnutných pre úspešný výkon v pracovnom živote, 

• špecializácie, ktoré priamo súvisia so súčasnými povinnosťami študentov alebo ktoré zodpovedajú 
osobitnému záujmu a podporujú kariérny rozvoj 

• možnosť získať širšiu škálu vedomostí, porozumenia a rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú pre prácu v 
oblasti riadenia. 

 
 

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
 

Mondo International Academy, 
s.r.o. 

Záhradnícka 60 
Bratislava 821 08 



Stručná osnova študijného programu (základný program):                                                 ECTS (kredity) 
  

Povinné predmety:  
Strategické plánovanie 15 
Financie pre strategických manažérov 15 
Organizačné správanie 15 
Osobný rozvoj pre vedenie a strategické riadenie 15 
Výskumný strategického rozvoja 15 
  
Voliteľné predmety:  
Medzinárodné obchodné prostredie 15 
Rozvíjanie organizačnej vízie a strategického smerovania 15 
Medzinárodné financie 15 
Kvantitatívne metódy 15 
Strategický marketing 15 
Medzinárodný marketing 15 
Podnikové komunikačné stratégie 15 
Riadenie ľudských zdrojov 15 

 

 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.SP 

Názov predmetu:  
STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE 

 

Študijný program: Strategický manažment 
Povinný predmet 

Garantuje:   
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje: 
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc.) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA. 
Semester: 1. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60    

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu  je rozvíjať vedomosti, porozumenie a zručnosti potrebné na vypracovanie organizačného 
strategického plánu 

Stručná osnova predmetu:  
- vzťah medzi poslaním, víziou, stratégiou a obchodnými plánmi 
- poslanie a vízie organizácií 
- vonkajšie faktory 
- očakávania zainteresovaných strán ovplyvňujúce organizácie 
- vonkajšie prostredie ovplyvňuje organizačnú stratégiu 
- dôležitosť kontroly pri príprave organizačnej stratégie a obchodných plánov 
- nástroje na kontrolu organizačnej stratégie a podnikania 
- vývoj strategických možností pre organizáciu 
- kritériá pre preskúmanie potenciálnych možností stratégie 
- štruktúra plánu potrebného na uskutočnenie stratégie 
- formulovania plánu pre všetky zainteresované strany 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra: 
 
 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 

 



  
MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
Informačný list predmetu 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-FSM 

Názov predmetu:  
FINANCIE PRE STRATEGICKÝCH MANAŽÉROV 

 
 

Študijný odbor: Strategický manažment 
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:     
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA  
Semester: 1. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Študenti si osvoja vedomosti, porozumenie a zručnosti, ktoré im umožnia analyzovať interné a verejne dostupné 
finančné informácie, čo pomôže pri strategickom rozhodovaní. 

Stručná osnova predmetu:  
- zdroje finančných údajov, ktoré možno použiť pre informovanie sa o obchodnej stratégie 
- potreba finančných údajov a informácií v súvislosti s obchodnou stratégiou 
- riziká spojené s finančnými obchodnými rozhodnutiami 
- finančné výkazy na posúdenie životaschopnosti organizácie 
- komparatívna analýza finančných údajov pomocou pomerovej analýzy 
- metódy oceňovania projektov strategického investovania a strategického smerovania 
- návrhy na kapitálové výdavky v organizácii využívajúce vhodné finančné techniky. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online 
štúdiom pričom skúšky a obhajoby diplomových 
(projektových) prác sa konajú osobnou účasťou 
študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra:  
  

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 

      
 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-OS 

Názov predmetu:  
ORGANIZAČNÉ SPRÁVANIE 

 

Študijný odbor: Strategický manažment 
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA. 
Semester: 2.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je pomôcť študentom rozvíjať pochopenie toho, ako organizačné správanie, štruktúra, kultúra, 
motivácia, tvorivosť a vedenie ovplyvňujú efektívnosť a účinnosť organizácie. 
 
Stručná osnova predmetu:  

- teórie vodcovského správania 
- teórie týkajúce sa pracovných vzťahov a interakcie 
- charakteristiky rôznych organizačných štruktúr 
- kultúra organizácie a jej vplyv na efektívnosť organizácie 
- vplyv učenia na efektívnosť zamestnancov 
- práca v tímoch a zvyšovanie efektivity zamestnancov 
- výhody a problémy so zapojením zamestnancov do rozhodovania v organizácii 
- spôsoby motivácie zamestnancov  

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra:  
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
 

 
 
 
 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
  INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-
ORpVSR 

Názov predmetu: 
OSOBNÝ ROZVOJ PRE VEDENIE A STRATEGICKÉ RIADENIE 

Študijný odbor: Strategický Manažment 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 
  

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA 
Semester: 3. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je pomôcť študentom rozvíjať svoje osobné vodcovské a riadiace schopnosti v kontexte tvorby 
a dosiahnutia organizačnej vízie a strategického smerovania. 
 
 
 

Stručná osnova predmetu:  
- vedomosti a zručnosti vo vedení a strategickom riadení, ktoré sú potrebné na podporu tvorby a 

dosiahnutia vízie a stratégie organizácie 
- príspevok, ktorý iné faktory ako vedomosti a zručnosti vo vedení a strategickom riadení prispievajú k 

dosiahnutiu organizačnej vízie a stratégie 
- faktory, ktoré majú vplyv na tvorbu organizačnej vízie 
- rôzne prístupy k rozvoju vízie 
- kľúčové faktory, ktoré majú vplyv na komunikáciu vízie externým zainteresovaným stranám 
- teórie vodcovstva a riadenia a vyhodnotiť dôsledky pre váš osobný rozvoj 
- audit vlastných osobných vodcovských a manažérskych vedomostí a zručností, ktoré uľahčujú tvorbu a 

dosahovanie organizačnej vízie a stratégie 
- potreby osobného rozvoja v kontexte strategických organizačných potrieb 
- plán osobného rozvoja na rozvoj vlastných vodcovských a riadiacich schopností a na podporu tvorby 

organizačnej vízie a stratégie 
- výhody kontroly a vysvetliť, kedy je možné tento nástroj použiť na dosiahnutie osobnej a organizačnej 

stratégie 
- zdroje informácií potrebných na preskúmanie pokroku pri dosahovaní plánov osobného rozvoja 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, 
alebo tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 



Literatúra:  
   
 
 Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021  



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-VSM 

Názov predmetu:  
VÝSKUM PRE STRATEGICKÝCH MANAŽÉROV 

 

Študijný program: Strategický Manažment 
Povinný predmet 

Garantuje:   
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje: 
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA. 
Semester: 4. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60    

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je rozvíjať vedomosti, porozumenie a zručnosti potrebné na vykonávanie výskumu, aby 
vyhovoval potrebám strategického riadenia podniku. 

Stručná osnova predmetu:  
- platná oblasť pre výskum a podporu strategického rozvoja v oblasti podnikania 
- zámer, rozsah a zámery pre vybranú oblasť výskumu strategického rozvoja podnikania 
- návrh výskumu  
- kritériá na dosiahnutie návrhu na výskum 
- projektový plán, ktorý identifikuje kľúčové medzníky a kritické cesty 
- rôzne literárne zdroje pre zvolenú oblasť výskumu 
- metodiky zhromažďovania dostatku informácií z primárnych a sekundárnych zdrojov na uskutočnenie 

platných záverov 
- správa, ktorá poskytuje komplexné vysvetlenie účelu, metodík, zistení a odporúčaní 
- zdroje využívajúce uznávaný systém 
- zhromaždené informácie na odôvodnenie záverov a odporúčaní 
- výskum využívajúci osobnú reflexiu a spätnú väzbu 
- odporúčania týkajúce sa spôsobov, ako si zlepšiť vlastné schopnosti pri výskume 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra: 
 
 
 
 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 



 
MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-MOP 

Názov predmetu:  
MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ PROSTREDIE 

Študijný odbor: Strategický Manažment 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA. 
Semester: 1. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Predmet umožní študentom preskúmať meniace sa medzinárodné obchodné prostredie, rozvinúť vedomosti a 
pochopenie toho, ako organizácie reagujú.  

Stručná osnova predmetu:  
- techniky používané na analýzu medzinárodného obchodného prostredia 
- mikro a makro prostredie konkrétnej obchodnej organizácie, ktorá funguje na medzinárodnej úrovni 
- vplyv globalizácie a medzinárodného obchodu na národné hospodárstva 
- výhody, príležitosti a výzvy globalizácie a medzinárodného obchodu pre konkrétnu obchodnú 

organizáciu 
- dôsledky kultúrnej a regulačnej rozmanitosti na medzinárodných trhoch pre podniky 
- potenciálne konflikty medzi podnikovou stratégiou a etickými, sociálnymi a udržateľnými 

zodpovednosťami 
- význam sociálnej zodpovednosti a udržateľnosti podniku pri podpore obchodného úspechu 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra:  
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 

 
 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-
ROVaSS 

Názov predmetu: 
ROZVÍJANIE ORGANIZAČNEJ VÍZIE A STRATEGICKÉHO 

SMEROVANIA 
 

  
Študijný program:  Strategický Manažment 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA 
Semester: 2. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Predmet umožní študentom zdokonaliť svoje vedomosti a pochopenie toho, ako organizácie rozvíjajú víziu a 
strategické smerovanie. Predmet môže byť obzvlášť zaujímavá pre študentov, ktorí sa zameriavajú na vedúce 
úlohy v organizáciách súkromného alebo verejného sektora. 
 
 Stručná osnova predmetu:  

- procesy zapojené do vytvárania spoločnej vízie pre organizáciu 
- faktory, ktoré majú vplyv na organizácie a ich víziu 
- vzťah medzi víziou, strategickým smerovaním a strategickým plánovaním 
- metódy informovania zúčastnených strán o vízii a strategickom smerovaní organizácie 
- podpora vízie a strategického smerovania organizácie 
- výzvy a tlaky, ktorým organizácie čelia pri komunikácii, vízii a strategickom smerovaní zainteresovaným 

stranám 
- vodcovské správanie podporujúce dosiahnutie organizačnej vízie a strategického smerovania 
- proces implementácie vízie a strategického smerovania organizácie 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-MF 

Názov predmetu:  
MEDZINÁRODNÉ FINANCIE 

 

Študijný odbor: Strategický Manažment 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 
 
  Obdobie štúdia  

Stupeň: MA 
Semester: 3. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Predmet umožní študentom porozumieť úlohe medzinárodného podnikového finančného manažéra. Predmet 
umožní študentom zvážiť význam medzinárodných účtovných štandardov a medzinárodného finančného 
prostredia pre rozhodovanie v podnikoch a organizáciách. Osobitná pozornosť sa venuje analýze úlohy 
medzinárodných finančných trhov pri vytváraní príležitostí a rizík pre organizácie, najmä tie, ktoré pôsobia v 
nadnárodnom kontexte. Študenti získajú skúsenosti s hodnotením strategických možností a prijímaním vhodných 
odporúčaní. 
 
Stručná osnova predmetu:  

- ciele rozvoja medzinárodných účtovných štandardov 
- príslušné medzinárodné účtovné štandardy, ktoré sa majú uplatňovať na konkrétne finančné situácie 
- vplyv uplatňovania stanovených medzinárodných účtovných štandardov na finančné výkazy 
- kľúčové črty medzinárodných financií a významných inštitúcií zapojených do medzinárodného 

finančného prostredia 
- príspevok medzinárodných finančných trhov a finančných nástrojov ako zdrojov financovania 
- trh výmenných kurzov a význam výmenných kurzov pre organizáciu v kontexte nadnárodného podniku 
- príspevok finančnej teórie k rozvoju kapitálových štruktúr v kontexte nadnárodného podniku 
- mikroenvironmentálne a makroenvironmentálne faktory ovplyvňujúce rozhodovanie v medzinárodnom 

finančnom hospodárení 
- politiky v oblasti medzinárodných fúzií, akvizícií a investícií a ich význam pre medzinárodné finančné 

riadenie 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových 
(projektových) prác sa konajú osobnou účasťou 
študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 



Literatúra:  
 
 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-MM 

Názov predmetu:  
MEDZINÁRODNÝ MARKETING 

  

Študijný program: Strategický Manažment 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia 
Stupeň: MA. 
Semester: 4.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Predmet umožňuje študentom porozumieť požiadavkám medzinárodného marketingu, najmä finančným 
hľadiskám, ktoré je potrebné zohľadniť pri vstupe a pôsobení na medzinárodných trhoch. Študenti budú tiež 
schopní vyvinúť medzinárodnú marketingovú stratégiu a porozumieť dopadom a požiadavkám medzinárodnej 
marketingovej komunikácie. 

Stručná osnova predmetu:  
- prieskumu trhu pre medzinárodný marketing 
- obchodný prípad pre medzinárodný marketing možno odôvodniť 
- riziká, ktoré je potrebné zohľadniť pri medzinárodnom marketingu 
- vlastnosti medzinárodných trhov 
- operatívne úvahy, ktoré by sa mali brať do úvahy pri príprave medzinárodnej marketingovej stratégie 
- charakteristiky medzinárodnej marketingovej stratégie 
- spôsob, akým môžu miestne zvyklosti, kultúra, jazyk a etické aspekty ovplyvniť marketingovú 

komunikáciu 
- úloha technológie v medzinárodnej marketingovej komunikácii 
- dôsledky a požiadavky rôznych obchodných a marketingových komunikačných stratégií 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 

 
 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-PK 

Názov predmetu:  
PODNIKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

Študijný odbor: Strategický Manažment  
voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
  

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA 
Semester: 3.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Predmet umožní študentom rozvíjať vedomosti a porozumenie o dôležitosti podnikovej komunikácie v súvislosti 
s podnikovými cieľmi. 
Študenti budú mať príležitosť rozvíjať zručnosti v audite podnikovej komunikácie a plánovaní firemnej 
komunikačnej stratégie. 

Stručná osnova predmetu:  
- účel podnikovej komunikácie 
- prepojenie podnikovej komunikácie na podnikové ciele 
- vzťah medzi podnikovou komunikáciou a firemnou značkou 
- dôvody, prečo obchodné organizácie vykonávajú interné a externé audity podnikovej komunikácie 
- interný audit podnikovej komunikácie pre pomenovanú organizáciu 
- externý audit podnikovej komunikácie pre pomenovanú organizáciu 
- strategické ciele podnikovej komunikačnej stratégie 
- požadovaný vplyv podnikovej komunikačnej stratégie pre rôzne publikum 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 
 

jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 

 
 
 
 



MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
Ext.DSM/L7.-RLZ 

Názov predmetu:  
RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 

Študijný odbor: Strategický Manažment 
voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA. 
  

Zabezpečuje:  
Doc. Ing. Dušan Masár. PhD. 
Jun. Lecturer (Doc) Ing. Marián Vyžinkár, PhD., MBA, IWE. 
MA. Juraj Imrich LL.M. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: MA 
Semester: 1.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je pomôcť študentom získať vedomosti a porozumenie o stratégii riadenia ľudských zdrojov a 
jej vplyve na efektívnosť organizácie. 

Stručná osnova predmetu:  
- vplyv organizačnej štruktúry a kultúry na stratégie riadenia ľudských zdrojov v organizáciách 
- dôležitosť finančných zdrojov pri vytváraní stratégie riadenia ľudských zdrojov 
- rôzne modely strategického riadenia ľudských zdrojov 
- riadenie ľudských zdrojov k dosiahnutiu strategických plánov 
- faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave stratégií riadenia ľudských zdrojov 
- kľúčové prvky stratégie riadenia ľudských zdrojov 
- stratégia riadenia ľudských zdrojov pre organizáciu 
- navrhovaná stratégia riadenia ľudských zdrojov pre dosiahnutie obchodných cieľov 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu 
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
 
 
 

Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 
 

jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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Stručná osnova predmetu:  
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- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu 
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:         80% Skúška 
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