
Ekonomika a manažment
prírodných zdrojov

Ekonomika a manažment
prírodných zdrojov

FŠ: D/E • T: Ing. • R: 2/3 • PP: 40/20

Podmienky prijatia na štúdium:
Prijímanie študentov na študijný program Ekonomika a manažment 
prírodných zdrojov: sa uskutočňuje v súlade so základnými pod-
mienkami prijatia na štúdium v zmysle § 56, ods. (2) Zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu dru-
hého stupňa je úspešné absolvovanie študijného programu prvého 
stupňa v študijnom odbore 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manaž-
ment alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Poradie uchá-
dzačov o štúdium bude vyhodnotené na základe vyhodnotenia štu-
dijných výsledkov bakalárskeho štúdia v rámci kapacitných mož-
ností, bez účasti uchádzačov.

Profil a uplatnenie absolventov:
Absolventi štúdia v nadväznosti na 1. stupeň získajú veľmi dobré 
vedomosti z oblasti manažmentu, financovania podniku i ekonomiky 
reprodukcie a využívania obnoviteľných zdrojov. Voliteľné bloky 
umožňujú špecializácie absolventov na oblasti lesníctvo, spraco-
vanie a zhodnocovanie dreva, obchod a informačné technológie. To 
umožní absolventom získať potrebné teoretické vedomosti z techno-
lógie, techniky, znalosti o výrobkoch, obchode, marketingu a tvorbe 
cien a zaručuje komplexnú prípravu absolventov na riadenie pod-
nikov a projektov zameraných na reprodukciu prírodných zdrojov 
a ich efektívne využívanie. Absolventi nájdu široké uplatnenie ako 
manažéri firiem, ktoré sa orientujú na reprodukciu a využívanie ob-
noviteľných prírodných zdrojov na Slovensku a v krajinách EÚ aj ako 
experti v rozvojových krajinách. Dobré uplatnenie absolventov je 
možné očakávať pri tvorbe a realizácii environmentálnych projektov, 
projektov zalesňovania, využívania prírodných, predovšetkým les-
ných zdrojov, projektov orientovaných na biotechnológie, biodiver-
zitu a energetické využívanie biomasy. S uplatnením absolventov je 
možné rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy a pri tvorbe pro-
jektov zameraných na využívanie štrukturálnych fondov EÚ.

Termín podania prihlášok:
15. júl 2018

FŠ: D/E • T: Bc. • R: 3/4 • PP: 60/20

Podmienky prijatia na štúdium:
Prijímanie študentov na študijný program Ekonomika a manažment 
prírodných zdrojov sa uskutočňuje na základe splnenia základných 
podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, ods. (1) Zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
a na základe vyhodnotenia študijných výsledkov výročných vysved-
čení zo strednej školy a maturitného vysvedčenia, v rámci kapacit-
ných možností, bez účasti uchádzačov.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi získajú vedomosti a zručnosti zo základov podnikového 
manažmentu, evidencie a účtovníctva, financovania podniku a per-
sonálneho manažmentu. Bloky povinne voliteľných predmetov sú 
orientované na lesníctvo a využívanie a reprodukciu lesných zdrojov. 
V povinne voliteľných blokoch absolventi získajú potrebné vedo-
mosti z techniky a technológie reprodukcie lesa, spracovania a zhod-
nocovania dreva, využívania biomasy a tovaroznalectva a obchodu 
orientovaného na produkty lesnej výroby a drevospracujúceho 
priemyslu. Štúdium obsahuje aj jazykový blok. Absolventi nájdu 
uplatnenie vo funkciách nižšieho a stredného manažmentu lesníc-
kych firiem, firiem orientovaných na spracovanie dreva a obchod 
s drevom a výrobkami z dreva a firiem, ktoré sa orientujú na ener-
getické využívanie biomasy. S uplatnením absolventov je možné 
rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy ako členov projekčných 
a expertných tímov orientovaných na projekty zalesňovania, biodi-
verzity, spracovania a obchodu s drevom a ekologických projek-
čných a realizačných tímov.

Termín podania prihlášok:
31. marec 2018

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia je 
možné pokračovať v inžinierskom stupni.

VYSVETLIVKY:
FŠ – forma štúdia, T – titul získaný po ukončení, R – počet rokov štúdia, PP – 
plánovaný počet prijatých, D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, Bc. – 
bakalár, Ing. – inžinier 
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I. BAKALÁRSKY STUPEŇ
II. INŽINIERSKY STUPEŇ

2018 • 2019

Študijný odbor: 
3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment 

Akreditované študijné programy: 

Ekonomika a manažment prírodných zdrojov

Ekonomika a manažment prírodných zdrojov

I. Bakalársky stupeň

II. Inžiniersky stupeň
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Banka: 

Názov účtu: 
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Kód banky: 
Variabilný symbol: 
• Papierové prihlášky:
• Elektronické prihlášky:
Konštantný symbol:

Poplatok za prijímacie konanie:

Ekonomika 
a manažment 
prírodných 
zdrojov

© Vydavateľstvo TU vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene 
Ul. T. G. Masaryka 24, 
960 53 Zvolen 
Slovenská republika 

http://www.tuzvo.sk 
Tel.: 045/520 65 03, 045/520 61 06 
E-mail: rpp@tuzvo.sk

u n i v e r z i t n é

ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY

35 € elektronická prihláška
40 € papierová prihláška

Štátna pokladnica 
Radlinského 32 
810 05 Bratislava 15 
Technická univerzita vo Zvolene 
SK19 8180 0000 0070 0027 1101 
SPSRSKBAXXX 
8180 

81900004 
číslo vygenerované informačným systémom 
0308 




