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Plán ochrany študentov  
 

Plán ochrany študentov je dokument schválený Mondo International Academy, ktorý 
musí povinne prijať každá akadémia.   

 
Plán upravuje, aké kroky by sme podnikli v prípade, ak by bola ohrozené pokračovanie 
v štúdiu a ako budeme v takejto situácii s vami komunikovať. Príklady udalostí, ktoré by 
mohli spustiť postup podľa Plánu: 
 

• ukončenie výučby predmetu alebo disciplíny, 
• zatvorenie katedry, priestorov alebo kampusu, 
• neočakávané alebo nepredvídané zmeny, ktoré môžu ovplyvniť našu 

schopnosť poskytovať vám kurz (napr. PhD, MSc, BA, MA atď.). 
 

Na koho sa Plán vzťahuje? 
 

Ak ste účastníkmi výučby alebo dohľadu, ktoré poskytujú zamestnanci Mondo 
International Academy a očakávaným výsledkom by malo byť získanie uznávanej 
kvalifikácie na Akadémii, v takom prípade sa pravdepodobne bude na Vás tento Plán 
vzťahovať.  
 
Vo všeobecnosti sa na Vás tento Plán nebude vzťahovať v prípade, ak ste registrovaní u 
partnerského poskytovateľa a výučbu poskytujú jeho zamestnanci. V takom prípade sa na 
Vás bude vzťahovať ich Plán. Celý zoznam vylúčených kurzov nájdete v prílohe 1. 
 
Obsah Plánu ochrany študentov 
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Časť 1: Úvod a rozsah   

Čo je Plán ochrany študentov? 

Plán ochrany študentov (ďalej len „Plán“) upravuje opatrenia, ktoré sme prijali, aby sme vás 
ako študenta Mondo International Academy ochránili v prípade, ak je ohrozené pokračovanie 
v štúdiu. 

 
Opatrenia upravené týmto Plánom dopĺňajú ochranu podľa zákona o ochrane  sspotrebiteľa, 
avšak neovplyvňujú vaše práva ako spotrebiteľa. 

 
Na koho sa vzťahuje Plán ochrany študentov? 

 
Plán sa vzťahuje na všetkých súčasných a potenciálnych študentov. Zahŕňa zapísaných 
študentov vysokoškolského a postgraduálneho štúdia a študentov postgraduálneho 
výskumu. 

 
1. Súčasní študenti 
 
Obrázok 1 - Prehľad študentov, na ktorých sa vzťahuje Plán ochrany študentov 

 
 

 
 

 

Mali by ste získať uznávanú kvalifikáciu na Mondo 
International Academy?  

Áno 

Ste účastníkmi výučby        
alebo dohľadu, ktorý vedú  

zamestnanci Mondo 
International Academy? 

Nie 

Plán ochrany študentov 
Akadémie sa na vás 

nevzťahuje.  
 

  Áno Nie 
 

Študujete na Mondo International Academy? 

Nie 

Nie Áno 

Ak vaša kvalifikácia nie je 
uvedená v prílohe 1, bude 
sa na vás vzťahovať Plán 

ochrany študentov 
Akadémie. 

. 

 
Štandardne sa na      
vás nebude 
vzťahovať Plán 
ochrany študentov 
Akadémie. 

Bola vaša registrácia ukončená
 z dôvodu, ktorý nie je zahrnutý
 v Pláne (napr. na vašu žiadosť

 alebo v dôsledku porušenia 
študentskej disciplíny)? 

Áno 

Plán ochrany 
študentov 

Akadémie sa 
na vás 

nevzťahuje. 



4 

SPP-MIA-2020 
 

Aj ak by sa na vás za štandardných okolností mal Plán vzťahovať, neplatí to, ak ste ukončili 
registráciu z nasledujúcich dôvodov: 

• na vlastnú žiadosť, 
• bežným ukončením vášho kurzu, 
• v dôsledku porušenia študijnej disciplíny, nezaplatenia školného a súvisiacich 

poplatkov, akademických priestupkov, študijného neúspech alebo v podobných 
prípadoch. 

Existujú kurzy, ktorých výsledkom je získanie kvalifikácie na Mondo International Academy, 
na ktoré sa Plán nevzťahuje? 
Áno. Spolupracujeme s partnerskými poskytovateľmi a firmami a Plán sa nebude vzťahovať 
na všetky tieto kurzy. V prílohe 1 sa nachádza zoznam kurzov, na ktoré sa Plán 
nevzťahuje. 
Môj kurz sa koná iba online, vzťahuje sa na mňa Plán?  

Áno, ak nie je uvedený v Prílohe 1.  

Ako je to v prípade štúdia v zahraničí u partnera Mondo International Academy? 

Plán sa vzťahuje na každého študenta, ktorý bol prijatý na Mondo International Academy 
a jeho vyučujúci sú zmluvne viazaní v Mondo  International Academy, bez ohľadu na krajinu, 
v ktorej prebieha výučba. Patria sem aj študenti študujúci v zahraničí: 

• u nášho partnera na Haiti: URH-ISAG University - Madison International 
Institute & businss School, Ave Jean-Paul II, Port-au-Prince, Haiti; 

• u nášho partnera na Ukrajine: NUWEE - The National University of Water 
and Environmental Engineering, Soborna 11, Rivne, Ukrajina, 33000; 

• u nášho partnera v Poľsku: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła 
Wyższa, ul. Siedmiogrodzka 3A 01-204 Warszawa 

• u nášho partnera vo Švajčiarsku: ANOBS – Alfred Nobel Open Business 
School, Löwenstrasse 20. 8001, Zurich 

 
To isté platí aj v prípade študentov, ktorí študujú v spoločnom PhD programe s ktorýmkoľvek 
z našich zahraničných partnerov.  
 
Ak sa na váš kurz vzťahuje tento Plán a idete študovať na „rok do zahraničia“ alebo na 
podobný pobyt (často sa to nazýva „mobilita študentov“), Plán sa nebude vzťahovať na 
zmeny, ktoré nastanú u nášho zahraničného partnera. Budeme vás však kontaktovať a 
poskytneme Vám informácie o všetkých zmenách v kurze na Mondo International Academy, 
do ktorého sa vrátite. 

 
Ak by vo vašom kurze „Študentská mobilita“ malo dôjsť k významným zmenám, ktoré by 
predstavovali riziko pre pokračovanie vo vašom štúdiu, diskutovali by sme o záležitosti s vami 
aj vaším zahraničným poskytovateľom.  Ak sa nám nepodarilo túto záležitosť vyriešiť, 
pomôžeme vám nájsť inú možnosť mobility alebo pomôžeme s koordináciou vášho návratu 
domov. 

 
2. Uchádzači  

 
Ak ste ako uchádzač prijali ponuku študovať na Mondo International Academy, ale ešte na 
Akadémii nie ste zapísaní a dôjde k spusteniu Plánu, ktorý by Vás mohol ovplyvniť, Akadémia 
Vás bude kontaktovať s informáciami o všetkých zmenách a budeme sa usilovať 
minimalizovať ich dopad ponúknutím vhodných alternatívnych riešení. Pomôžeme vám 
napríklad nájsť alternatívny kurz alebo poskytovateľa, alebo vám pomôžeme odložiť miesto 
o rok, ak by to bolo vhodné.
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Aký typ problémov pokrýva Plán ochrany študentov? 
 

Nižšie uvádzame príklady udalostí, ktoré by mohli mať za následok aktiváciu Plánu a tiež 
príklad udalostí, pri ktorých by tento následok nenastal. 

 
Plán sa vzťahuje (významné zmeny) 
Ak Akadémia:  

Plán sa nevzťahuje: 
Ak Akadémia:  

a ukončí váš konkrétny kurz (kroky, ktoré 
by sa v tomto prípade podnikli, nájdete v 
časti 2). 

 
 
 
 
 
 
 
r Drobné úpravy a vylepšenia 

kurzu. 
(Môže to zahŕňať aj rozhodnutie 
neprijímať nových študentov na 
konkrétnu verziu kurzu.) 

 
r Drobné úpravy obsahu modulu 

alebo v nepovinných moduloch(1) 
(V týchto prípadoch by ste sa mali 

poradiť s vedúcim výučby.) 
 
r Zmeny v časovom rozvrhu, vrátane 

miestností, budov alebo blízkych miest.  
 
r Zmeny v dohľade nad študentmi, 

ktorí sa venujú výskumu.  

a zatvorí miesto (kampus), v ktorom sa 
kurz vyučuje. 

a nemôže ďalej poskytovať kurz z iného 
dôvodu, napríklad:  

o nedobrovoľné ukončenie 
prevádzky, 

o strata oprávnenia na 
poskytovanie kurzu alebo 
kvalifikácie, 

o došlo k dlhodobému narušeniu 
kurzu, ktoré nepretržite a 
významne ovplyvňuje výučbu v 
kurze po dobu viacerých 
mesiacov (napr. požiar v 
hlavnej budove, v dôsledku 
ktorého nie je v 
prevádzkyschopnom stave, 
alebo z dôvodu občianskych 
nepokojov); 

o  partner, s ktorým 
spolupracujeme pri 
poskytovaní vášho kurzu (napr. 
prax v konkrétnej spoločnosti), 
nie je schopný v kurze 
pokračovať alebo sa ho 
rozhodne ukončiť, 

o zatvorenie alebo reorganizácia 
školy alebo katedry, do ktorej váš 
kurz patrí, a z tohto dôvodu 
nemáme potrebné predpoklady, 
aby  sme mohli ďalej 
uskutočňovať výučbu vášho 
kurzu. 

 
(1) Ako poskytovateľ intenzívneho výskumu sú naše kurzy dynamické a preto kurz, ako aj časti 
z ktorých pozostáva sa budú s vývojom disciplíny oprávnene meniť. Ak však máte pocit, že sa 
kurz výrazne líši od toho, čo ste očakávali, môžete to namietať u svojho vedúceho pre výskum 
a vývoj alebo prostredníctvom reklamačného konania. 

 
Ako sa môže aktivovať Plán ochrany študentov? 

 
Ako študent ste súčasťou akademickej komunity a širšej spoločnosti, pre ktorú sú zmeny 
bežné. O zmenách poskytovaných kurzov sa bežne diskutuje vo výboroch a na príslušných 
zasadnutiach Akadémie.
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Na týchto stretnutiach prebiehajú diskusie o vyššie uvedených významných zmenách a vaše 
názory na problematiku sa riadne zaznamenajú. Akékoľvek rozhodnutie o spustení plánu sa 
prijme až po ukončení tohto procesu posudzovania a diskusie. Vďaka tomu má Akadémia 
jasnú predstavu o tom ako chce postupovať. 

 
1. Spustenie Plánu  

 
Ak by boli schválené zásadné zmeny, ako napr. zmeny popísané v  tabuľke vyššie (str. 4), 
akademický riaditeľ zvolá stretnutie zástupcov študentov a vedúceho výučby. 

 
Skupina môže rozhodnúť o spustení Plánu, alebo odporučiť Akademickej rade, aby Plán 
spustila. Rozhodnutie bude  často závisieť od okolností prípadu. Vedúci výučby a akademický 
riaditeľ sa po konzultácii so zástupcami študentov môžu rozhodnúť spustiť Plán z 
akéhokoľvek dôvodu, ktorý je spôsobilý ovplyvniť štúdium ako podstatná zmena.  

 
Ak by malo dôjsť ku spusteniu Plánu, Akadémia si vypočuje názor študentov a na základe 
spätnej väzby sa môže rozhodnúť zmeniť pôvodné rozhodnutie alebo zamýšľané kroky. 

 
2. Konzultácia  

 
V prípade významnej reštrukturalizácie, napríklad akademickej školy, sa uskutoční konzultácia 
v trvaní 60 dní. Konzultácia sa uskutoční pred spustením Plánu a budú v nej zastúpení 
zamestnanci aj študenti. Týmto spôsobom a spoločnou diskusiou by sme mali by schopní 
zrozumiteľne vysvetliť zamýšľané kroky a včas vyriešiť akékoľvek obavy.



6 

SPP-MIA-2020 
 

Časť 2: Opatrenia na ochranu študentov Mondo International Academy 
 
Ochranné opatrenia  

 
V prípade spustenia Plánu ochrany študentov prijmeme jedno alebo viaceré z nasledujúcich 
opatrení na ochranu kontinuity vášho štúdia. Jednotlivé opatrenia uvedené v Pláne je možné 
použiť kedykoľvek, ak by to znížilo dopad na štúdium pravdepodobnosť prerušenia štúdia 
alebo. 

 
Akadémia sa v prvom rade vždy pokúsi „dokončiť výučbu“. Znamená to, že budeme 
pokračovať vo výučbe vášho kurzu, kým neukončia štúdium aktuálne zapísaní študenti 
daného kurzu. V podrobnom akčnom pláne, ktorý nasleduje ďalej v tejto časti sú uvedené 
opatrenia, ktoré by sa prijali, ak by dokončenie výučby nebolo možné. 
1. Dokončenie výučby: Dokončenia výučby bude predstavovať obvyklý postup Akadémie 

a pôjde o ochranné opatrenie, ktoré Akadémia zvolí ako prvé v poradí. V prípade prijatia 
opatrenia „dokončenia výučby“ sa zaväzujeme zabezpečiť, aby študijný program mohli 
absolvovať všetci aktuálne zapísaní študenti. Počas celého obdobia výučby sa na kurzy 
naďalej vzťahujú naše procesy zabezpečenia kvality. 

o Toto opatrenie by sme zvolili, ak by sme mali v úmysle ukončiť poskytovanie 
konkrétneho kurzu.  

o Môžeme tiež ponúknuť výučbu vhodného alternatívneho kurzu. 
o Výučba by pokračovala štandardným spôsobom až do predpokladaného dátumu 

skončenia kurzu plus ďalší rok, ak je to potrebné (dva roky pre diaľkové štúdium). 
To by umožnilo schváliť prerušenie štúdia, ak ho budete potrebovať, napr. 
v súvislosti s chorobou. 

 
2. Uľahčenie prestupu alebo priameho prijatia k inému poskytovateľovi: Na základe 

spolupráce s partnerskými poskytovateľmi po celej SR, vrátane našich strategických 
partnerov ako URH-ISAG-MIIBS a ANOBS, by sme Vám v závislosti od ich požiadaviek 
na prijatie na štúdium umožnili prestup alebo priame prijatie. 

o Toto opatrenie by sa uplatnilo, ak by to nebolo možné dokončenie výučby, 
napríklad v prípade odchodu z trhu. 

 
3. Podpora pri hľadaní iného poskytovateľa: Poskytli by sme vám podporu pri hľadaní 

iných poskytovateľov, ktorí ponúkajú porovnateľné študijné programy. 
o Toto opatrenie by sme uskutočnili, ak by ste mali záujem o iného poskytovateľa, 

ako je poskytovateľ, ku ktorému by sme mohli uľahčiť prestup alebo priame 
prijatie.  

o V prípade postupov podľa  (2) aj (3) by sme vám poskytli podporu, aby váš nový 
poskytovateľ uznal vaše štúdium prostredníctvom vhodného prevodu kreditu. 

 
4. Podpora pri zabezpečení prístupu k špecializovanému vybaveniu a akademickému 

dohľadu: Poskytli by sme vám podporu pri zabezpečení prístupu na inom mieste.  
o Ak by už nebolo k dispozícii vysoko špecializované vybavenie alebo akademický 

dohľad, Akadémia by sa pokúsila zabezpečiť vám prístup k nim na inom mieste. 
 
5.  Nájdenie vhodných priestorov v okolí: Ak by Akadémia zatvorila priestory, v ktorých sa 

koná výučba, vždy by sme sa pokúsili nájsť vhodné priestory v okolí.
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Primerané úpravy: Ak by sme uplatnili ktorékoľvek z uvedených opatrení, ale špecifické 
okolnosti by si vyžadovali primerané úpravy týchto opatrení, napríklad pre zdravotné 
postihnutie, zníženú pohyblivosť, alebo by ste mali ďalšie zodpovednosti (napríklad 
opatrovateľské), zvážili by sme ich od prípadu k prípadu. 
 
Pri spustení Plánu by sme navyše uskutočnili posúdenie vplyvu na rovnosť, aby sme sa uistili, 
že zohľadňujeme potreby rôznych skupín študentov. Napríklad, ak by kurz pozostávajúci z 
veľkého počtu dospelých študentov mal zmeniť miesto konania (napr. medzi mestami 
Bratislava a Zürich), takéto hodnotenie by mohlo preukázať, že zmena by mala väčší dopad 
(pretože títo študenti by mohli byť opatrovateľmi) a táto skutočnosť by sa musela zohľadniť. 

 
Riziká vyplývajúce pre Akadémiu z aktivácie Plánu ochrany študentov  

 
Mondo International Academy je etablovaný, vysoko výkonný a finančne stabilný 
poskytovateľ. Na tomto pozadí by sme chceli ubezpečiť našich študentov aj uchádzačov, že 
všetky riziká uvedené v tomto dokumente sú  veľmi nízke a riziko odchodu z trhu je 
mimoriadne nízke. 

 
1. Odchod z trhu 

 
Riziko nášho „odchodu z trhu“ (to znamená, že by Akadémia úplne ukončila činnosť) je 
extrémne nízke. Financie spoločnosti Mondo International sú veľmi zdravé: náš celkový 
príjem iba v rokoch 2018/19 bol 99 000 EUR, z ktorých sme po zaplatení daní väčšinu 
reinvestovali do chodu akadémie. Akadémia je teda schopná absorbovať trhové šoky. Ďalšie 
informácie o stabilnom finančnom postavení akadémie môžete nájsť v ročnej účtovnej 
závierke, ktorá je k dispozícii na tejto webovej stránke https://www.finstat.sk/48082295 

 
2. Zatvorenie priestorov, v ktorých prebieha výučba 

 
Nemáme v pláne zavrieť žiadnu z našich Akadémií. Našou hlavnou základňou je kampus v 
Bratislave, ktorý existuje už viac ako 5 rokov a naším plánom je zostať v daných priestoroch 
dlhodobo, ako aj postaviť alebo kúpiť väčšiu budovu v rámci rozširovania v dlhodobom 
horizonte. 
 
3. Ukončeniu kurzu 

 
Počas ostatných piatich rokov neboli ukončené alebo prerušené žiadne kurzy. Ak by takáto 
situácia nastala, kurz by bol presunutý  k inému poskytovateľovi, avšak Mondo International 
Academy by si ponechala zodpovednosť za udeľovanie diplomov študentom, ktorí sú 
v kurze zapísaní. Riziko, že už nebudeme schopní poskytovať niektorý z našich kurzov je 
extrémne nízke, pretože naše moduly navrhujeme tak, aby ich mohli vyučovať externé tímy 
akademikov. 

 
4. Právo uskutočňovať kurz / prijímať zahraničných študentov 

 
Máme zavedené efektívne procesy, ktoré významne minimalizujú riziko, že vám akadémia 
nebude schopná zabezpečiť kurz - napríklad preto, že prišla o oprávnenie prijímať študentov 
alebo poskytovať akreditovaný kurz. Sme presvedčení, že akékoľvek problémy tohto typu by 
sme vyriešili skôr, než by sa stali udalosťou, ktorá by aktivovala Plán ochrany študentov. 

 

5. Uchádzači 
 

Za ostatných päť rokov nenastala situácia, že by Akadémia natrvalo alebo dočasne ukončila 
program, na ktorý buď prijala študenta alebo prijala žiadosť študenta o štúdium. Riziko pre 
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študentov a uchádzačov je veľmi nízke. Ak by však takáto situácia predsa nastala, vždy by 
sme kontaktovali študentov a kandidátov a prediskutovali možnosti; napríklad možnosť 
nastúpiť na štúdium v nasledujúcom akademickom roku. 

 
Preskúmanie Plánu 
 
Tento Plán ochrany študentov sa bude formálnym spôsobom preskúmavať každé tri roky 
pod vedením akademického riaditeľa a vedúceho výučby v spolupráci so zástupcami 
študentov. 
 
Ak by však došlo k podstatným zmenám v našej rizikovej pozícii, sektorovým 
požiadavkám alebo významným novým aktivitám Akadémie, ktoré je potrebné zohľadniť 
v Pláne, k preskúmaniu by došlo skôr.  
 
Ak by malo dôjsť k aktivácii Plánu, vykonáme jeho kontrolu, aby sme sa uistili, že funguje 
čo najefektívnejšie, aby sa chránila kontinuita štúdia pre našich študentov.
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Časť 3: Ako budeme komunikovať s našimi študentmi? 
 
Oznámenie a poradenstvo 

 
Plán ochrany študentov je zverejnený na webovom sídle Akadémie v časti vyhradenej pre 
Plán, kde sa s ním študenti majú možnosť oboznámiť. 

 
Ak by došlo ku spusteniu Plánu ochrany študentov, akademický riaditeľ vás o tejto 
skutočnosti písomne upozorní do desiatich pracovných dní od spustenia Plánu. Po prijatí 
upozornenia dostanete informácie o tom, na koho sa môžete obrátiť s otázkami týkajúcimi sa 
vašej situácie, najmä ak máte špecifické potreby, a kde môžete získať poradenstvo a 
podporu. 

 
Naše záväzky voči vám ako študentovi 
Zaväzujeme sa: 

 
• byť voči študentom otvorený a transparentný a včas vás informovať, ak je ohrozené 

pokračovanie v štúdiu, 
• podniknúť primerané kroky na ochranu vášho štúdia v prípade, ak dôjde k ukončeniu 

kurzu alebo disciplíny, alebo zatvoreniu miesta (budovy alebo kampusu), kde sa kurz 
vyučuje, 

• zohľadniť potreby všetkých našich študentov a dopad akýchkoľvek navrhovaných zmien 
a ochranných opatrení na študentov. Poskytneme zrozumiteľné zdôvodnenie zmien, 
ktoré zohľadnia potreby súčasných aj budúcich študentov a poskytovanie služieb vo 
vysokej kvalite.  

• informovať ATHE o akýchkoľvek zmenách, ktoré si môžu vyžadovať preskúmanie Plánu 
alebo akýchkoľvek opatrení v ňom obsiahnutých, 

• pravidelne vyhľadávať spätnú väzbu od študentov k tomuto plánu ako súčasť procesov 
spätnej väzby od študentov. 

 

Na koho sa obrátiť 
 
Ak máte bezprostredné názory, obavy alebo spätnú väzbu v súvislosti s týmto Plánom, 
kontaktujte akademického riaditeľa prostredníctvom internetovej stránky určenej pre 
zverejnenie Plánu, alebo sa obráťte na vedúceho vzdelávania. 
 
Časť 4: Sťažnosti  

 
Akadémia sa zaviazala poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie, ktoré je podporované 
viacerými akademickými a administratívnymi službami a zariadeniami.  
 
Ak máte sťažnosť týkajúcu sa Plánu, Akadémia poskytuje študentom systém, ktorý slúži na 
podanie upozornení a sťažností, ktoré sa týkajú akademických aj neakademických záležitostí.



 

 
 
Príloha 1: Kurzy, na ktoré sa nevzťahuje Plán ochrany študentov 

 
Ak ste študentom ktoréhokoľvek z nasledujúcich kurzov, kvalifikáciu udeľuje Mondo International 
Academy, ale zapísaní ste u iného poskytovateľa a výučbu uskutočňujú zamestnanci tohto 
poskytovateľa. 
  
To znamená, že sa na vás nevzťahuje Plán ochrany študentov Akadémie. Môže sa na vás však 
vzťahovať Plán ochrany študentov partnerského poskytovateľa, odporúčame overiť si túto 
možnosť u tohto poskytovateľa. 

 
Poskytovateľ URH-ISAG - MIIBS Kurz: 

 
Master of Business Administration  
LICENČNÝ PROGRAM (4/5 ROKOV) 
Licenčné programy trvajú štyri roky a pozostávajú 
zo stodvadsať (120) kreditov. 

 
Management sciences 
[Manažérske vedy]  
Computer Science 
[Počítačová veda]  
Accounting sciences  
[Účtovné vedy]  
Legal sciences 
[Právne vedy]  
Architecture and civil 
engineering  
[ Architektúra a stavebné 
inžinierstvo]  
Nursing 
[Ošetrovateľstvo]  
Pedagogical sciences  
[Pedagogické vedy]  
Economy 
[Ekonomika]  
Political and diplomatic 
sciences [Politické a 
diplomatické vedy]  
Humanities - Psychology 
[Humanitné vedy - 
psychológia]  
Computer and robotic engineering 
[Počítačové a robotické 
inžinierstvo]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Poskytovateľ ANOBS - Alfred Nobel Open University 

 

Kurz: 
 

Doctor of Business Administration (DBA) MBA 
– Master of Business Administration Master of 
Laws (LL.M) 

 
Poskytovateľ: WSZ - Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa 

 
Kurz:  

 
Denné vysokoškolské 
štúdium a externé bakalárske 
a magisterské štúdium  
 
Podrobnosti 
o programoch:  
Business management 
[Biznis manažment] 
Innovation management 
[Inovačný manažment] 
Project management 
[Projektový manažment] 
Cluster management 
[Klastrový manažment] 
Quality management 
[Manažment kvality]  
Personnel Management 
[Personálny manažment] 
Management of commercial networks  
[Manažment obchodných sietí] 
Management in administration 
[Manažment v 
administratíve] 
Sports manager  
[Športový manažér 
] 
Safety 
management 
[Bezpečnostný manažment] 
Management of a transport company  
[Manažment dopravnej spoločnosti ] 
Tourism enterprise management  
[Manažment podnikov cestovného ruchu] 
Management in the hotel and catering 
industry 
[Manažment v 
hotelierstve 
a cateringovom odvetví] 
Office Management 



 

Family business 
management 
[Manažment rodinného 
podniku] 
Cybersecurity management 
[Manažment 
kybernetickej 
bezpečnosti] 
Management of chemical products and 
their disposal 
[Manažment nakladania 
a zneškodňovania 
chemických výrobkov] 
Finance: Accountancy  
[Financie: Účtovníctvo] 
Finance and banking  
[Financie a 
bankovníctvo] 
Marketing 
Coaching 
Logistics 
[Logistika] 
 

Poskytovateľ: NUWEE - National University of Water and Environmental Engineering 
 

 
Kurzy inštitútu:   

 
Institute of Automatics, Cybernetics and 
Computer Engineering 
[Ústav automatiky, kybernetiky a 
počítačového inžinierstva] 
Institute of Agroecology and Land 
Management 
[Ústav agroekológie a manažmentu 
krajiny] 
Institute of Water Management and 
Environmental Engineering 
[Ústav vodného hospodárstva a 
environmentálneho inžinierstva] 
Institute of Mechanics  
[Ústav mechaniky] 
Institute of Law 
[Ústav práva] 
Institute of Building and Architecture  
[Ústav stavebníctva a architektúry] 
Institute of Economics and Management 
[Inštitút ekonomiky a manažmentu] 
Institute of Extramural and Distance 
Learning 
[Inštitút mimoškolského a dištančného 
vzdelávania] 
Institute of Postgraduate Education  
[Inštitút postgraduálneho vzdelávania] 



 

Institute of Health  
[Inštitút zdravia] 
 

 
 

Mondo International Academy (MIA):  Akýkoľvek kurz poskytovaný MIA, absolvovaním ktorého 
sa získa kvalifikácia ATHE.  
 
Ak váš kurz nie je uvedený vyššie, vaše štúdium bude ukončené získaním kvalifikácie od 
Mondo International Academy a výučbu alebo dohľad uskutočňujú zamestnanci akadémie. 
Znamená to, že sa na vás pravdepodobne bude vzťahovať tento Plán ochrany študentov. 
 
V prípade otázok, či sa na vás vzťahuje Plán ochrany študentov Akadémie môžete kontaktovať 
akademického riaditeľa pomocou webovej stránky určenej pre Plán ochrany študentov, alebo sa 
obráťte na vedúceho vzdelávania. 


