
Tézy súčastí štátnych skúšok – I. stupeň 
študijný program priemyselné manažérstvo 

 
 

I. súčasť štátnych skúšok: Priemyselné inžinierstvo 
 

1. Manažment výroby (význam a hlavné funkcie manažmentu výroby, definícia 

výrobného procesu, jeho hlavné komponenty, členenie výrobného procesu). 

2. Manažment prípravy výroby (podstata a funkcie prípravy výroby, prognostická, 

komerčná, projektová a konštrukčná príprava výroby). 

3. Manažment hlavnej výroby (význam manažmentu hlavnej výroby, nové smery 

integrovaného riadenia výroby, základné typy organizácie výroby). 

4. Charakteristika podnikovej logistiky a jej hlavných častí (definícia podnikovej 

logistiky, jej ciele, podstata nákupu a zásobovania, podstata výrobnej logistiky, 

projektovanie materiálových tokov, distribúcia a jej formy realizácie). 

5. Plytvanie v logistike (štíhlosť ako nástroj na odstraňovanie plytvania, nástroje 

štíhlosti podnikovej logistiky, štíhle pracovisko, štíhly layout (VSM, 5S).  

6. Trendy v logistike (zelená a spätná logistika, nástroje optimalizácie podnikovej 

logistiky). 

7. Ergonómia v priemyselnom podniku (predmet a metódy skúmania ergonómie, 

vybrané riziká v pracovnom procese z hľadiska ergonómie). 

8. Charakteristika štatistických metód zameraných na spracovanie kvantitatívnych 

údajov v priemyselnom podniku (štatistický súbor, grafické znázornenie štatistického 

súboru, základné kvantitatívne charakteristiky). 

9. Induktívne metódy zamerané na skúmanie štatistických charakteristík (testovanie 

štatistických hypotéz, postup testovania, najčastejšie uplatňované testy 

v priemyselnom podniku).  

10. Štatistické riadenie procesov (charakteristika metód a nástrojov uplatňovaných pri 

riadení a regulovaní procesov v priemyselnom podniku, štatistická regulácia, 

štatistické preberanie, zisťovanie spôsobilosti procesov, strojov a meradiel). 

11. Manažérstvo kvality v priemyselnom podniku (základné pojmy z manažérstva 

kvality, systém manažérstva kvality, funkcie manažérstva kvality, prístupy 

k manažérstvu kvality, základné nástroje manažérstva kvality). 

12. Aplikácia systémov  manažérstva kvality v priemyselnom  podniku (charakteristika 

noriem ISO radu 9000, procesný model, procesy v rámci procesného modelu). 

 



 

II. súčasť štátnych skúšok: Podnikový manažment 
 

 
1. Základné manažérske funkcie a kľúčové kompetencie manažérov priemyselných 

podnikov. 

2. Rozhodovanie (podstata a proces rozhodovania), plánovanie (proces plánovania a 

druhy plánov) a kontrolovanie (proces kontrolovania a kontrolný systém). 

3. Organizovanie (obsah organizovania, princípy tvorby a tendencie zdokonaľovania 

OŠR podnikov). 

4. Vedenie ľudí (podstata a štýly vedenia ľudí), motivovanie zamestnancov (všeobecný 

model motivácie a základné teórie motivácie), komunikácia (význam a druhy 

komunikácie, prvky efektívnej komunikácie a ich rozvoj). 

5. Právne formy podnikov (s dôrazom na živnostenské podnikanie, spoločnosť 

s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť). 

6. Dlhodobý a obežný majetok podniku (členenie majetku podniku, vymedzenie 

podstaty dlhodobého a obežného majetku). 

7. Podnikový transformačný proces (podstata zásobovania v priemyselnom podniku, 

typy výroby, priestorová a časová štruktúra výroby, podstata a úlohy odbytu). 

8. Účel, ciele, funkcie a faktory ovplyvňujúce personálny manažment. 

9. Hlavné aspekty výberu zamestnancov (definícia, metódy a postup). 

10. Podnikanie (charakteristické znaky podnikania, subjekty podnikania, podnikateľský 

zámer, podnikateľské riziko, spoločensky zodpovedné podnikanie). 

11. Základné prístupy a chápanie marketingu v priemyselných podnikoch (trh ako 

východisko a cieľ marketingu).  

12. Marketingový manažment (organizácia a riadenie marketingu v podniku, 

marketingový mix a jeho tvorba). 

 
 

 
 
 
 


