
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 

Centrálne pracovisko 
 

Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu 
    

Študijný odbor:     Odvetvové ekonomiky a manažment 

Stupeň štúdia:      tretí 

Forma štúdia:      denná 

Štandardná dĺžka štúdia:    3 akademické roky (6 semestrov) 

Udeľovaný akademický titul:    Philosophiae doctor (v skratke „PhD.“) 

 

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN 

Povinné predmety (P) 
Kód 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Hod P/C 

Odporúčaný 

semester 

Ukončenie 

predmetu 

Zodpovedný za predmet 

(titul, priezvisko) 

Jadro 

(áno/nie) 

JAANG-D Jazyk anglický – vedecko-odborná komunikácia 3 2/0 2-3 S Mgr. Balážová Nie 

MEVVP-D Metodológia vedecko-výskumnej práce 4 2/0 1 S prof. Scheer Nie 

MIKRO-D Mikroekonómia 5 2/0 1 S doc. Sujová   Áno 

MAKRO-D Makroekonómia 5 2/0 1 S doc. Šálka Áno 

EKODV-D Ekonomika lesnícko-drevárskeho komplexu 5 2/0 2-3 S prof. Holécy Áno 

MANAŽ-D Manažment 5 2/0 2-3 S doc. Šulek Áno 

DSEMO-D Dizertačná skúška 20  3 ŠS Garant ŠP Áno 

DIZP-D Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce 30  6 ŠS Vedúci DizP Áno 
 

Povinne voliteľné predmety* (PV) 
Kód 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Hod P/C 

Odporúčaný 

semester 

Ukončenie 

predmetu 

Zodpovedný za predmet 

(titul, priezvisko) 

Jadro 

(áno/nie) 

PODEK-D Podniková ekonomika 5 2/0 2-3 S doc. Drábek Áno 

KTKLM-D Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v ekonómii 5 2/0 2-3 S doc. Paluš Áno 

MPVPZ-D Matematické programovanie pre využívanie prírodných zdrojov 5 2/0 2-3 S prof. Holécy Áno 

MRMAO-D Marketingový manažment 5 2/0 2-3 S prof. Šupín Áno 

INOOD-D Inovácie v lesníctve a drevárstve 5 2/0 2-3 S doc. Parobek Áno 

PRMAN-D Projektový manažment 5 2/0 2-3 S doc. Potkány Áno 

MALUZ-D Manažment ľudských zdrojov 5 2/0 2-3 S doc. Hitka Áno 

INMAN-D Investičný manažment 5 2/0 2-3 S doc. Drábek Áno 

MAIPR-D Manažérske informácie v procese riadenia 5 2/0 2-3 S prof. Hajdúchová  Áno 

EEAHC-D Etické a environmentálne aspekty hospodárskej činnosti 5 2/0 2-3 S prof. Šupín Áno 

TRSPL-D Trhy s produktami lesa 5 2/0 2-3 S doc. Paluš Áno 

FIKON-D Finančný kontroling 5 2/0 2-3 S doc. Sedliačiková Áno 

EFIAN-D Ekonomické a finančné analýzy  5 2/0 2-3 S prof. Hajdúchová Áno 

JANEM-D Jazyk nemecký – vedecko-odborná komunikácia 3 2/0 2-3 S Dr. phil. Mgr. Ľupták Nie 
*  študent po konzultácii so školiteľom  je povinný vybrať si z uvedených povinne voliteľných predmetov (okrem jazyka) minimálne 1 predmet 



Výberové predmety (V) 
Kód 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Hod P/C 

Odporúčaný 

semester 

Ukončenie 

predmetu 

Zodpovedný za predmet 

(titul, priezvisko) 

 
predmety iných študijných programov II. 

a III. stupňa štúdia 
 

 
   

* Výberové predmety si študent môže zvoliť podľa verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií so školiteľom 

S-skúška, ŠS-štátna skúška 

 

1) Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť 

Činnosť kredity 

• absolvovanie povinného predmetu 5 

• absolvovanie iného predmetu z ponuky fakúlt univerzity alebo inej fakulty alebo vysokej školy X1) 

• individuálne štúdium vedeckej literatúry 2 - 5 

• autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov   2 - 6 

• vlastná pedagogická činnosť doktoranda v rozsahu do 2 hodín týždenne v priemere za akademický rok (10 kreditov), v rozsahu 2-4 hodiny týždenne v priemere za 

akademický rok (20 kreditov), v ktorom prebieha výučba 
10 - 20 

• vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii 5 

• vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia 10 

• vypracovanie posudku na záverečnú prácu bakalárskeho štúdia 3 

• absolvovanie dizertačnej skúšky 20 

 

2) Tvorivá činnosť v oblasti vedy 

Činnosť kredity 

• vedecká publikácia v časopise registrovanom v databáze Web of Science s impakt faktorom zodpovedajúcim výstupom kategórie A 2) 20 - 35 

• vedecká publikácia časopise registrovanom v databáze Web of Science bez impakt faktoru, v časopise registrovanom v databáze SCOPUS a v recenzovanom 

zahraničnom časopise 2) 
18 - 25 

• aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3) 15 - 20 

• publikácia v domácom recenzovanom vedeckom časopise 2) 12 - 25 

• aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku, poster, rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo) 3) 12 - 15 

• účasť na riešení vedeckého projektu s prezentáciou vlastných výsledkov 10 - 17 

• iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie a pod.) 2 - 4 

• prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska 3 - 6 

• ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 - 10 

• za každú citáciu (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI, autorstvo a spoluautorstvo) 2 - 8 

• samostatná  alebo kolektívna výstava doma 7 - 10 

• samostatná  alebo kolektívna výstava v zahraničí 15 - 30 

• dizertačná práca 30 

_________________________________ 
1) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu. 

2) Počet kreditov rozlišovať najmä podľa autorského podielu, kvality časopisu a jeho impaktu.  

3) Počet kreditov rozlišovať podľa druhu, ústna prezentácia, poster, publikovaný abstrakt, publikované samostatne alebo v spoluautorstve. 

 

https://is.tuzvo.sk/


Štruktúra študijného programu z pohľadu kreditov: 
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia 180 

Počet kreditov za študijnú časť 60 

Počet kreditov za povinné predmety, ktorý je potrebné získať na riadne skončenie štúdia spolu:77 jadro:70 

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety minimum:5 maximum: jadro:5 

Celkový počet kreditov za jadro študijného odboru 75 
 

Počet kreditov za tvorivú časť v oblasti vedy 120 

  



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE 

Centrálne pracovisko 
 

Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu 
    

Študijný odbor:     Odvetvové ekonomiky a manažment 

Stupeň štúdia:      tretí 

Forma štúdia:      externá 

Štandardná dĺžka štúdia:    4 akademické roky (8 semestrov) 

Udeľovaný akademický titul:    Philosophiae doctor (v skratke „PhD.“) 

 

ODPORÚČANÝ ŠTUDIJNÝ PLÁN 

Povinné predmety (P) 
Kód 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Hod P/C 

Odporúčaný 

semester 

Ukončenie 

predmetu 

Zodpovedný za predmet 

(titul, priezvisko) 

Jadro 

(áno/nie) 

JAANG-D Jazyk anglický – vedecko-odborná komunikácia 3 2/0 2-3 S Mgr. Balážová Nie 

MEVVP-D Metodológia vedecko-výskumnej práce 4 2/0 1 S prof. Scheer Nie 

MIKRO-D Mikroekonómia 5 2/0 1 S doc. Sujová   Áno 

MAKRO-D Makroekonómia 5 2/0 1 S doc. Šálka Áno 

EKODV-D Ekonomika lesnícko-drevárskeho komplexu 5 2/0 2-3 S prof. Holécy Áno 

MANAŽ-D Manažment 5 2/0 2-3 S doc. Šulek Áno 

DSEMO-D Dizertačná skúška 20  5-6 ŠS Garant ŠP Áno 

DIZP-D Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce 30  8 ŠS Vedúci DizP Áno 
 

Povinne voliteľné predmety* (PV) 
Kód 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Hod P/C 

Odporúčaný 

semester 

Ukončenie 

predmetu 

Zodpovedný za predmet 

(titul, priezvisko) 

Jadro 

(áno/nie) 

PODEK-D Podniková ekonomika 5 2/0 3-4 S doc. Drábek Áno 

KTKLM-D Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v ekonómii 5 2/0 3-4 S doc. Paluš Áno 

MPVPZ-D Matematické programovanie pre využívanie prírodných zdrojov 5 2/0 3-4 S prof. Holécy Áno 

MRMAO-D Marketingový manažment 5 2/0 3-4 S prof. Šupín Áno 

INOOD-D Inovácie v lesníctve a drevárstve 5 2/0 3-4 S doc. Parobek Áno 

PRMAN-D Projektový manažment 5 2/0 3-4 S doc. Potkány Áno 

MALUZ-D Manažment ľudských zdrojov 5 2/0 3-4 S doc. Hitka Áno 

INMAN-D Investičný manažment 5 2/0 3-4 S doc. Drábek Áno 

MAIPR-D Manažérske informácie v procese riadenia 5 2/0 3-4 S prof. Hajdúchová  Áno 

EEAHC-D Etické a environmentálne aspekty hospodárskej činnosti 5 2/0 3-4 S prof. Šupín Áno 

TRSPL-D Trhy s produktami lesa 5 2/0 3-4 S doc. Paluš Áno 

FIKON-D Finančný kontroling 5 2/0 3-4 S doc. Sedliačiková Áno 

EFIAN-D Ekonomické a finančné analýzy  5 2/0 3-4 S prof. Hajdúchová Áno 

JANEM-D Jazyk nemecký – vedecko-odborná komunikácia 3 2/0 3-4 S Dr. phil. Mgr. Ľupták Nie 
*  študent po konzultácii so školiteľom  je povinný vybrať si z uvedených povinne voliteľných predmetov (okrem jazyka) minimálne 1 predmet 



Výberové predmety (V) 
Kód 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Hod P/C 

Odporúčaný 

semester 

Ukončenie 

predmetu 

Zodpovedný za predmet 

(titul, priezvisko) 

 
predmety iných študijných programov II. 

a III. stupňa štúdia 
 

 
   

* Výberové predmety si študent môže zvoliť podľa verejného katalógu predmetov na TU vo Zvolene (https://is.tuzvo.sk) a po konzultácií so školiteľom 

S-skúška, ŠS-štátna skúška 

 

1) Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť 

Činnosť kredity 

• absolvovanie povinného predmetu 5 

• absolvovanie iného predmetu z ponuky fakúlt univerzity alebo inej fakulty alebo vysokej školy X1) 

• individuálne štúdium vedeckej literatúry 2 - 5 

• autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov   2 - 6 

• vlastná pedagogická činnosť doktoranda v rozsahu do 2 hodín týždenne v priemere za akademický rok (10 kreditov), v rozsahu 2-4 hodiny týždenne v priemere za 

akademický rok (20 kreditov), v ktorom prebieha výučba 
10 - 20 

• vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii 5 

• vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia 10 

• vypracovanie posudku na záverečnú prácu bakalárskeho štúdia 3 

• absolvovanie dizertačnej skúšky 20 

 

2) Tvorivá činnosť v oblasti vedy 

Činnosť kredity 

• vedecká publikácia v časopise registrovanom v databáze Web of Science s impakt faktorom zodpovedajúcim výstupom kategórie A 2) 20 - 35 

• vedecká publikácia časopise registrovanom v databáze Web of Science bez impakt faktoru, v časopise registrovanom v databáze SCOPUS a v recenzovanom 

zahraničnom časopise 2) 
18 - 25 

• aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3) 15 - 20 

• publikácia v domácom recenzovanom vedeckom časopise 2) 12 - 25 

• aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku, poster, rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo) 3) 12 - 15 

• účasť na riešení vedeckého projektu s prezentáciou vlastných výsledkov 10 - 17 

• iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie a pod.) 2 - 4 

• prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska 3 - 6 

• ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 - 10 

• za každú citáciu (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI, autorstvo a spoluautorstvo) 2 - 8 

• samostatná  alebo kolektívna výstava doma 7 - 10 

• samostatná  alebo kolektívna výstava v zahraničí 15 - 30 

• dizertačná práca 30 

_________________________________ 
1) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu. 

2) Počet kreditov rozlišovať najmä podľa autorského podielu, kvality časopisu a jeho impaktu.  

3) Počet kreditov rozlišovať podľa druhu, ústna prezentácia, poster, publikovaný abstrakt, publikované samostatne alebo v spoluautorstve. 

 

https://is.tuzvo.sk/


Štruktúra študijného programu z pohľadu kreditov: 
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia 180 

Počet kreditov za študijnú časť 60 

Počet kreditov za povinné predmety, ktorý je potrebné získať na riadne skončenie štúdia spolu:77 jadro:70 

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety minimum:5 maximum: jadro:5 

Celkový počet kreditov za jadro študijného odboru 75 
 

Počet kreditov za tvorivú časť v oblasti vedy 120 

 


