
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, výrobný proces, 

jeho hlavné komponenty, členenie výrobného procesu). 

2. Manažment prípravy výroby (podstata, význam a hlavné funkcie prípravy výroby, 

charakteristika prognostickej prípravy výroby).  

3. Manažment prípravy výroby (charakteristika organizačnej a ekonomickej prípravy 

výroby). 

4. Manažment prípravy výroby (charakteristika konštrukčnej a technologickej prípravy 

výroby). 

5. Úlohy, obsah a význam obsluhy výroby (možnosti zdokonaľovania obsluhy výroby). 

6. Manažment hlavnej výroby (význam manažmentu hlavnej výroby, úlohy synergickej 

analýzy výroby). 

7. Podniková logistika  (vnútorná štruktúra). 

8. Podstata, štruktúra a princípy riadenia zásob. 

9. Základné typy distribučných sietí a ich charakteristika. 

10. Význam a prínosy kontrolingu v logistike. 

11. Trendy rozvoja podnikovej logistiky. 

12. Štatistický súbor (spracovanie údajov v štatistickom súbore, grafické znázornenie 

štatistického súboru, základné kvantitatívne charakteristiky). 

13. Testovanie štatistických hypotéz (charakteristika metódy, postup testovania, druhy 

testov,  najčastejšie uplatňované testy v priemyselnom podniku).  

14. Analýza rozptylu (charakteristika metódy, podstata analýzy rozptylu, typy úloh pri 

analýze rozptylu, uplatnenie v priemyselnej praxi). 

15. Korelačná analýza (charakteristika korelačnej závislosti, rozdelenie korelačnej 

závislosti, úlohy v korelačnej analýze, uplatnenie v priemyselnej praxi). 

16. Základné pojmy z manažérstva kvality (kvalita, manažérstvo kvality, systém 

manažérstva kvality, funkcie manažérstva kvality). 

17. Sedem nových nástrojov manažérstva kvality (charakteristika jednotlivých nástrojov, 

význam,  postup pri uplatnení v priemyselnom podniku). 

18. Štatistické riadenie procesov (štatistická regulácia, štatistické preberanie, zisťovanie 

spôsobilosti procesov, strojov a meradiel). 

19. Normy ISO radu 9000 (charakteristika noriem ISO 9000,  procesný model, procesy 

v rámci procesného modelu, dokumentácia, preverovanie funkčnosti systému 

manažérstva kvality).  

 



 

II. súčasť štátnych skúšok: Podnikový manažment 
 

 

1. Podnik v trhovej ekonomike (podstata podnikania a podniku, subjekty podnikania, 

charakteristika fáz životného cyklu podniku v trhovej ekonomike). 

2. Obchodné spoločnosti (charakteristika verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej 

spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, jednoduchej 

spoločnosti na akcie a družstva). 

3. Zabezpečenie výroby v priemyselnom podniku (podstata, predmet a činnosti 

zabezpečenia). 

4. Výroba podniku (pojem výroba, typy výroby, formy organizácie výroby, priestorová 

a časová štruktúra výroby). 

5. Odbyt podniku (úlohy a predmet odbytu, kontraktačná, komunikačná a distribučná 

činnosť v odbyte). 

6. Náklady podniku (podstata nákladov, druhové členenie nákladov, členenie nákladov 

v závislosti od zmeny objemu podnikových výkonov, kalkulačné členenie nákladov, 

druhy kalkulácií).  

7. Základné manažérske funkcie a kľúčové kompetencie manažérov priemyselných 

podnikov. 

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

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

9. Organizovanie (obsah organizovania, princípy tvorby a tendencie 

zdokonaľovania OŠR podnikov). 

10. Vedenie ľudí (podstata a štýly vedenia ľudí). 

11. Motivovanie zamestnancov (všeobecný model motivácie a základné teórie 

motivácie). 

12. Komunikácia (význam a druhy komunikácie, prvky efektívnej komunikácie a ich 

rozvoj). 

13. Podstata, význam a funkcie personálneho manažmentu podniku.  

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

15. Zásady rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov.   

16. Systém vzdelávania, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. 

17. Charakteristika pojmu marketing, prístupy a postoj podnikateľskej sféry 

k marketingu (definícia marketingu, koncepcie marketingu, ich charakteristika, postoj 

a prístupy k marketingu v podnikoch). 

18. Trh z pohľadu marketingu (podstata trhu, hlavné znaky, typy trhov, trhové veličiny, 

cielený marketing, segmentácia trhu). 

19. Marketingový výskum (význam marketingového výskumu pre manažérske 

rozhodovanie, proces a typy marketingového výskumu). 

20. Marketingový mix (hlavné premenné/nástroje marketingového mixu, ich stručná 

charakteristika, porovnanie tradičného a tzv. zákazníckeho marketingového mixu).  


