
PONUKA POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV A VÝBEROVÝCH PREDMETOV 

NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 ZIMNÝ AJ LETNÝ SEMESTER 

Výber PVP a VP sa uskutoční 

od 02.04.2019 (utorok) od 8,30 hod. do 03.04.2019 23:59 hod. (streda). 

Študenti si vyberajú iba z uvedených predmetov určených pre št. program, ktorý navštevujú. 

Predmety budú otvorené pri nahlásenom počte min 15 študentov. Ak sa na predmet neprihlási 

dodatočný počet študentov, študenti budú preradení na iný povinne voliteľný predmet, kde táto 

podmienka je splnená. 

Dodatočné zmeny PVP nebudú za žiadnych okolností možné!!! 

 

Zoznam povinne voliteľných predmetov – 1. stupeň štúdia 

Študijný program Účtovníctvo 

bUC_15 – Účtovníctvo – 2. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP II., nahlasujú sa 

prváci) 

KMPV FMV/ 

Politológia (netreba sa prihlasovať, predmet 

bude automaticky pridelený všetkým 

študentom) 

 

3 

 

bUC_15 – Účtovníctvo – 3. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP III., nahlasujú sa 

druháci)  

Za PVP III. musí študent získať minimálne 6 kreditov, v prípade ak si vyberiete 5-kreditový predmet, 

musíte si vybrať ešte jeden ďalší predmet. 

KÚA FHI/ Bankové operácie  6 

KÚA FHI/ Odborná stáž v účtovnej firme  6 

KÚA FHI/ Mzdová evidencia  6 

KÚA FHI/ Základy účtovníctva v aj max. 25 študentov 5 

 

Študijný program Hospodárska informatika – denné štúdium 

bHI_15 – Hospodárska informatika – 2. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP II., 

nahlasujú sa prváci)  

KAI FHI/ 

Pokročilé využívanie databáz  

(netreba sa prihlasovať, predmet bude 

automaticky pridelený všetkým študentom) 

 5 

 



bHI_15 – Hospodárska informatika – 3. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, ZS (nahlasovanie PVP III., 

nahlasujú sa druháci) 

KMA FHI/ Teória pravdepodobnosti I.  5 

KMA FHI/ Vybrané kapitoly z matematiky I  5 

 

bHI_15 – Hospodárska informatika – 3. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, ZS (nahlasovanie PVP IV., 

nahlasujú sa druháci)  

KAI FHI/ Multimediálne systémy  3 

KAI FHI/ Internetové a mobilné aplikácie II max. 20 študentov 3 

 

bHI_15 – Hospodárska informatika – 3. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP V., 

nahlasujú sa druháci)  

KOVE FHI / Ekonometria max. 20 5 

KAI FHI/ 

Internetové a mobilné aplicáie III.  

(Internetové a mobilné aplikácie II 

a III sú naväzujúce – dvojsemestrálka) 

max. 20 5 

KAI FHI/ Paralelné programovanie max. 40 5 

 

Študijný program Hospodárska informatika – externé štúdium 

bHIe_15 – Hospodárska informatika – 2. ročník, 1. stupeň, externé štúdium, ZS (nahlasovanie PVP I., 

nahlasujú sa prváci) 

KMPV FMV/ 
Politológia (netreba sa prihlasovať, predmet 

bude automaticky pridelený všetkým študentom) 
 

3 

 

bHIe_15 – Hospodárska informatika – 2. ročník, 1. stupeň, externé štúdium, LS (nahlasovanie PVP II., 

nahlasujú sa prváci) 

KMA FHI/ 

Teória pravdepodobnosti  

(netreba sa prihlasovať, predmet bude 

automaticky pridelený všetkým študentom) 

 

5 

 

bHIe_15 – Hospodárska informatika – 3. ročník, 1. stupeň, externé štúdium, LS 

(nahlasovanie PVP III., PVP IV., nahlasujú sa druháci)  

Za PVP IV. musí študent získať minimálne 5 kreditov, v prípade ak si vyberiete 3-kreditový predmet, 
musíte si vybrať ešte jeden ďalší predmet.  



 KAI FHI/ 

Pokročilé využívanie databáz  

(netreba sa prihlasovať, predmet bude 

automaticky pridelený všetkým študentom) 

 

5 

KAI FHI/ Multimediálne systémy   3 

KM FHI/ Vybrané kapitoly z matematiky I (vyučuje sa v ZS)  5 

  

bHIe_15 – Hospodárska informatika – 4. ročník, 1. stupeň, externé štúdium, ZS 

(nahlasovanie PVP V., nahlasujú sa tretiaci)  

 KAI FHI/ 

Paralelné programovanie  

(netreba sa prihlasovať, predmet bude 

automaticky pridelený všetkým študentom) 

 

5 

 

Študijný program Manažérske rozhodovanie 

bMR_15 – Manažérske rozhodovanie – 3. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP II., 

nahlasujú sa druháci) 

KAI FHI/ 

Databázové systémy  

(netreba sa prihlasovať, predmet bude 

automaticky pridelený všetkým študentom)  

 

 

4 

 

bMR_15 – Manažérske rozhodovanie – 3. ročník, 1. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP III., 

nahlasujú sa druháci)  

KMA FHI/ Vybrané kapitoly z matematiky II  4 

KOVE FHI/ Kvantitatívny manažment max. 50 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam povinne voliteľných predmetov – 2. stupeň 

Študijný program Účtovníctvo a audítorstvo 

iUA_15 – Účtovníctvo a audítorstvo – 2. ročník, 2. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP II., 

nahlasujú sa prváci) 

KÚA FHI/ Účtovníctvo obcí max. 40 3 

KÚA FHI/ Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácii max. 15 3 

KÚA FHI/ Medzinárodné zdaňovanie max. 20 3 

KÚA FHI/ Business simulácie max. 20 3 

KÚA FHI/ Správa audítora max. 20 3 

 

iUFM_15 – Účtovníctvo a finančný manažment – 2. ročník, 2. stupeň, denné štúdium, ZS 

(nahlasovanie PVP I., nahlasujú sa prváci)  

Za PVP I. musí študent získať minimálne 4 kredity, v prípade ak si vyberiete 3-kreditový predmet, musíte 

si vybrať ešte jeden ďalší predmet.  

KÚA FHI/ Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií  4 

KÚA FHI/ Účtovníctvo vlastníckych transakcií  4 

KÚA FHI/ Účtovníctvo v nadnárodnej IT korporácií (vyučuje sa v LS) max.  5 3 

KÚA FHI/ Správa daní a daňové konanie (vyučuje sa v LS) max. 5 3 

KÚA FHI/ Daň z pridanej hodnoty (vyučuje sa v LS) max. 5 3 

KÚA FHI/ Forenzné účtovníctvo (vyučuje sa v LS)  3 

KÚA FHI/ Manažérske účtovníctvo  4 

 

Študijný program Informačný manažment denné štúdium 

iIM_15 – Informačný manažment – 2. ročník, 2. stupeň, denné štúdium, ZS, LS (v 2. ročníku, 2. stupňa 

štúdia musia absolvovať 3 PVP, každý po 6 kreditov, spolu 18 kreditov, nahlasujú sa prváci)  

KMA FHI/ Teória pravdepodobnosti II  6 

KMA FHI/ Finančná matematika II (výmera 2/2)  6 

KOVE FHI/ Kvantitatívne metódy v logistike (vyučuje sa v LS) max. 40 6 

KOVE FHI/ Softvérová podpora rozhodovania (vyučuje sa v ZS) max. 20 6 

KOVE FHI/ Teória hier (vyučuje sa v LS) max. 40 6 

KAI FHI/ Fuzzy logika pre databázy (vyučuje sa v ZS)  6 

KAI FHI/ Vývoj mobilných aplikácií (vyučuje sa v LS)  3 

 

  



Študijný program Informačný manažment externé štúdium 

iIMe_15 – Informačný manažment – 3. ročník, 2. stupeň, externé štúdium, ZS, LS (v 3. 

ročníku, 2. stupňa štúdia musia absolvovať 3 PVP, každý po 6 kreditov, spolu 18, nahlasujú 

sa druháci)  

KAI FHI/ 

Vývoj mobilných aplikácií (vyučuje sa v LS) 

(netreba sa prihlasovať, predmet bude 

automaticky pridelený všetkým 

študentom) 

  6 

KAI FHI/ 

Fuzzy logika pre databázy (vyučuje sa v ZS) 

(netreba sa prihlasovať, predmet bude 

automaticky pridelený všetkým 

študentom) 

 6 

KMA FHI/ 

Teória pravdepodobnosti II (netreba sa 

prihlasovať, predmet bude automaticky 

pridelený všetkým študentom) 

 6 

 

Študijný program Aktuárstvo 

iAKT_15 – Aktuárstvo – 2. ročník, 2. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie PVP II., nahlasujú sa 

prváci)   

KMA FHI/ Podnikový manažment rizík (ERM)   6 

KŠ FHI/ Kvantilové metódy (vyučuje sa v ZS)  6 

 

Študijný program Operačný výskum a ekonometria 

iOVE_15 – Operačný výskum a ekonometria – 2. ročník, 2. stupeň, denné štúdium, LS (nahlasovanie 

2x PVP, nahlasujú sa prváci) 

KOVE FHI/ 

Prognostické modely (netreba sa prihlasovať, 

predmet bude automaticky pridelený všetkým 

študentom) 

 

5 

KOVE FHI/   

Dynamické programovanie (netreba sa 

prihlasovať, predmet bude automaticky pridelený 

všetkým študentom) 

 

5 

 

 

Študijný program Štatistické metódy v ekonómii 

iŠME_15 – Štatistické metódy v ekonómii – 2. ročník, 2. stupeň, denné štúdium, ZS (nahlasovanie PVP 

III., nahlasujú sa prváci, ZS)  

KŠ FHI/ 

Kvantilové metódy (netreba sa prihlasovať, 

predmet bude automaticky pridelený všetkým 

študentom) 

 

5 

 



iŠME_15 – Štatistické metódy v ekonómii – 2. ročník, 2. stupeň, denné štúdium, ZS (nahlasovanie PVP 

IV., nahlasujú sa prváci, ZS)  

KOVE FHI/ Ekonometria časových radov  5 

KŠ FHI/ Štatistické metódy v marketingu  5 

 

 

PONUKA POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV A VÝBEROVÝCH PREDMETOV 

NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 ZIMNÝ AJ LETNÝ SEMESTER 

Výber PVP a VP sa uskutoční od 02.04.2019 (utorok) od 8,30 hod. do 03.04.2019 23:59 hod. 

(piatok). 

Študenti si vyberajú iba z uvedených predmetov určených pre št. program, ktorý navštevujú. 

Predmety budú otvorené pri nahlásenom počte min 15 študentov. Ak sa na predmet neprihlási 

dodatočný počet študentov, študenti budú preradení na iný povinne voliteľný predmet, kde táto 

podmienka je splnená. 

Dodatočné zmeny PVP nebudú za žiadnych okolností možné!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


