
Študijný program: OPERAČNÝ VÝSKUM A EK ONOMETRIA 
 OPERATIONS RESEARCH AND ECONOMETRICS 
 OPERATIONS RESEARCH UND ÖKONOMETRIE 
 
Profil absolventa: 
 Absolventi majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí 
z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a 
rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, 
v bankách a v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej 
sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. 
Teoretické vedomosti  

Absolvent: 
1. získa vedomosti z makroekonomických a mikroekonomických procesov v rámci 

ekonomickej teórie, makroekonomickej a mikroekonomickej analýzy, hospodárskej 
politiky, finančníctva,   

2. dokáže sa zorientovať v oblasti riadenia podnikov, v účtovníctve, podnikových 
financiách, marketingu ako aj  základných pracovno-právnych vzťahoch, 

3. vie použiť primeranú informačnú bázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje 
(kvantitatívne metódy) pre spracovanie informácií a prípravu  štúdií ako podporného 
materiálu pre rozhodovacie procesy  riadiacich pracovníkov podniku  

4. získa systematické poznatky pre zvládnutie jednotlivých etáp využitia metodologického 
aparátu operačného výskumu a ekonometrie, 

5. dokáže identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomický problém, zostaviť ekonomicko-
matematický model, nájsť vhodnú metódu pre riešenie problému, 

6. vie využiť adekvátny softvér, verifikovať výrokovú schopnosť použitého modelu 
v procese ekonomického rozhodovania 

7. získa metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických metód, poznatky o 
možnostiach, podmienkach a vhodnosti ich uplatnenia,   

8. dokáže kvalifikovane využívať dostupný štatistický softvér, 
9. vie použiť štatistické metódy analýzy dát, má schopnosť porozumieť štatistickým údajom 

a metódam ich vyhodnocovania 
10. je schopný využiť svoje analytické znalosti v oblasti investičného rozhodovania, 

životného a všeobecného poisťovníctva 
 
Praktické schopnosti a zručnosti  

 Absolvent získava poznatky, ktoré mu umožňujú: 
1. špecifikovať dané ekonomické problémy, 
2. vybrať vhodné analytické nástroje riešenia sociálno-ekonomického problému, 
3. vytvoriť resp. získať databázu a využiť dostupný software a pracovať s PC, 
4. spracovať dosiahnuté výsledky, ekonomicky ich zdôvodniť a účinne využiť, 
5. byť nápomocný pri manažmente rozhodovacích procesov na úrovni rôzneho druhu 

organizačných štruktúr (výrobné podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a 
neziskové organizácie), 

6. analyticky zhodnotiť problémy vznikajúce v modernom informačnom prostredí, v 
manažmente výrobných a nevýrobných podnikoch, v bankách, v poisťovníctve, na 
burzách, atď. 

7. pripraviť podklady pre rozhodovacie procesy na úrovni vrcholového manažmentu, 
v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov, 

8. simulovať, predikovať a navrhnúť riešenie ekonomických problémov, 
9. implementovať výsledky kvantitatívnych analytických metód do riadenia výrobných a 

nevýrobných podnikov, ziskových a neziskových organizácií, miestnej samosprávy, 
pracovať v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch  



Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti  

 Absolvent dokáže: 
1. pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen kolektívu, 
2. identifikovať a riešiť  sociálno-ekonomické problémy, 
3. predikovať vývoj, byť riadiacim pracovníkom a podieľať sa na práci vrcholového 

manažmentu, 
4. udržiavať kontakt s  vývojom vo vednom odbore, 
5. komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku 
 
 
 
Denné štúdium – inžinierske                                                           od ak. roka 2010 /2011 

OPERAČNÝ VÝSKUM A 
EKONOMETRIA 

Počet 
kreditov 

Odporú čaný študijný program 
(týždenná výmera hodín za semester) 

1. 2. 3. 4. 
Lineárne programovanie  6 4    
Ekonometria II 6 4    
Sieťová analýza  6 4    
Input-output analýza  6 4    
Ekonomická dynamika I 6 4    
Ekonometria III 6  4   
Stochastické modely  6  4   
Viackriteriálne rozhodovanie  6  4   
Povinne voliteľný predmet  6  4   
Povinne voliteľný predmet  6  4   
Nelineárne programovanie  6   4  
Finančné modelovanie  6   4  
Teória hier 6   4  
Povinne voliteľný predmet  6   4  
Simulačné modely  6    4 
Povinne voliteľný predmet  6    4 
Výberový predmet 4    4 
Prax* 5     
Záverečná práca 15   4   8 
Spolu povinné predmety  92 20 12 16 12 
Spolu povinne volite ľné predmety  24  8 4 4 
Spolu výberové predmety  4    4 
Spolu  120 20 20 20 20 
* prax v rozsahu 4 týždňov absolvujú študenti počas letných prázdnin po 2. semestri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Povinne volite ľný predmet (Opera čný výskum) 
Kvantitatívne metódy v logistike  6 4 
Deriváty cenných papierov 3 2 
Teória pravdepodobnosti II 6 4 
Ekonomická dynamika II 6 4 
Softvérová podpora rozhodovania  6 4 
 
Povinne volite ľný predmet (Ekonometria) 
Ekonometrické modelovanie  6 4 
Aplikovaná ekonometria  6 4 
Štatistická indukcia 6 4 
Analýza časových radov I 6  4 
Prognostické modely  6 4 
 
Povinne volite ľný predmet (Ekonomické analýzy) 
Mikroekonomická analýza II   6 4 
Makroekonomická analýza II  6 4 
Modelovanie ekonomických procesov II 6 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


