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Príloha k uzneseniu 91.4.1 

 

Návrh kategorizácie podskupiny študijných odborov 

3.3. ekonómia a manažment 

v súčasnosti platnej Sústavy študijných odborov  

(Prerokované na 91. zasadnutí AK v dňoch 13. -14. januára 2016) 

Cieľom tohto návrhu je nová kategorizácia študijných odborov z podskupiny študijných 

odborov 3.3. ekonómii a manažment. Dôvodom na vypracovanie novej kategorizácie sú 

nasledovné skutočnosti: 

1. Súčasná kategorizácia nereflektuje pokrok v ekonomickej vede a súvisiace 

novovznikajúce študijné odbory. Keďže odbory môžu byť otvárané iba v rámci existujúcej 

kategorizácie, tento stav to neumožňuje: 

a) držať krok s medzinárodným vývojom v ekonomických a manažérskych vedách, 

b) plne reflektovať požiadavky trhu práce na absolventov, 

c) podporovať medzinárodnú mobilitu študentov. 

2. S predchádzajúcim bodom súvisí problém nekompatibilnosti existujúcej kategorizácie 

s medzinárodným štandardom Journal of Economic Literature. 

3. Súčasná relatívne úzka kategorizácia bráni žiadúcej flexibilite špecializácií v súvislosti 

s garantovaním študijných programov, to nie len s ohľadom na momentálny stav, ale aj na 

budúci vývoj vedy, keď v súčasnosti nadobudnuté habilitácie sa môžu v budúcnosti stať 

neaktuálnymi (vo formálnom zmysle). 

Tento návrh vychádza z požiadavky vyriešiť  vyššie uvedené problémy novou kategorizáciou 

odborov v ekonomických a manažérskych vedách. Tento cieľ sa má dosiahnuť pri zachovaní 

kompatibility s kategorizáciou platnou v súčasnosti prostredníctvom prevodnej tabuľky, 

s ohľadom na kontinuitu vzdelávacích a vedeckých procesov. 

Po dôslednom zvážení alternatív navrhujeme preto nasledujúcu kategorizáciu: 

Tabuľka 1. Navrhovaná kategorizácia  

I. Všeobecná ekonomická veda a ekonomické školy (General economics and economic 

theories) 

II. Ekonomická teória a hospodárska politika (Economic theory and policy) 

III. Medzinárodná ekonómia (International economics) 

IV. Ekonómia verejného sektora, ekonómia práce a ľudského kapitálu (Economics of the 

public sector, economics of labor and human capital) 

V. Industriálna ekonómia a ekonomicko-právne vzťahy (Industrial organization and law 

and economics) 

VI. Ekonomický rozvoj, regionálna ekonómia a ekonómia životného prostredia a 

prírodných zdrojov (Economic development, regional economics,  and environmental 

and natural resource economics) 

VII. Manažment a podniková ekonomika (Business administration and business 

economics) 

VIII. Financie a finančná ekonómia (Finance and financial economics) 
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IX. Marketing (Marketing) 

X. Účtovníctvo a auditorstvo (Accounting and auditing) 

XI. Ekonomika a manažment ľudských zdrojov (Personnel economics and human 

resource management) 

Táto kategorizácia zahŕňa 11 kategórií ktoré pokrývajú všetky súčasné odbory ekonómie 

a manažmentu. Zároveň umožňuje plnú kompatibilitu so súčasnou kategorizáciou, ako aj 

s medzinárodne platnou kategorizáciou Journal of Economic Literature (JEL codes). Túto 

kompatibilitu popisujú prevodné tabuľky 2 a 3 v prílohe. 

Záver: Navrhovaná kategorizácia rieši problémy súčasnej kategorizácie a umožňuje 

flexibilnejšie reflektovať potreby vzdelávacieho a vedeckého procesu. Je plne kompatibilná 

s medzinárodnými štandardami Journal of Economic literature, a zaručuje kontinuitu 

s ohľadom na súčasnú kategorizáciu. Tiež umožňuje jednoduchú aktualizáciu v prípade 

vývoja medzinárodného štandardu.  

Príloha: 

Tabuľka 2. Prevodník zo súčasnej do navrhovanej kategorizácie (v zátvorke číslo v súčasnej 

kategorizácii) 

I. Všeobecná ekonomická veda a ekonomické školy (General economics and economic 

theories) 

i. Národné hospodárstvo (3.3.1) 

ii. Dejiny národného hospodárstva (3.3.2) 

II. Ekonomická teória a hospodárska politika (Economic theory and policy) 

i. Ekonomická teória (3.3.3) 

ii. Prognostika (3.3.4) 

iii. Kvantitatívne metódy v ekonómii (3.3.24) 

iv. Ekonometria a operačný výskum (3.3.25) 

III. Medzinárodná ekonómia (International economics) 

i. Medzinárodné ekonomické vzťahy (3.3.17) 

ii. Svetová ekonomika (3.3.19) 

IV. Ekonómia verejného sektora, ekonómia práce a ľudského kapitálu (Economics of the 

public sector, economics of labor and human capital) 

i. Verejná ekonomika a služby (3.3.23) 

V. Industriálna ekonómia a ekonomicko-právne vzťahy  (Industrial organization and law 

and economics) 

i. Odvetvové a prierezové ekonomiky (3.3.11) 

VI. Ekonomický rozvoj, regionálna ekonómia a ekonómia životného prostredia a 

prírodných zdrojov (Economic development, regional economics,  and environmental 

and natural resource economics) 

i. Verejná správa a regionálny rozvoj (3.3.5) 

VII. Manažment a podniková ekonomika (Business administration and business 

economics) 

i. Obchodné podnikanie (3.3.9) 

ii. Manažment (3.3.15) 

iii. Ekonomika a manažment podniku (3.3.16) 

iv. Medzinárodné podnikanie (3.3.18) 

v. Odvetvové ekonomiky a manažment (3.3.20) 
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vi. Ekonomika a riadenie podnikov (3.3.21) 

vii. Podnikový manažment (3.3.22) 

viii. Cestovný ruch (8.1.1) 

VIII. Financie a finančná ekonómia (Finance and financial economics) 

i. Financie (3.3.7) 

ii. Financie, bankovníctvo a investovanie (3.3.6) 

iii. Poisťovníctvo (3.3.8) 

iv. Finančný manažment (3.3.13) 

IX. Marketing (Marketing) 

i. Obchod a marketing (3.3.10) 

X. Účtovníctvo a auditorstvo (Accounting and auditing) 

i. Účtovníctvo (3.3.12) 

XI. Ekonomika a manažment ľudských zdrojov (Personnel economics and human 

resource management) 

i. Ľudské zdroje a personálny manažment (3.3.14) 

Tabuľka 3. Prevodník z navrhovanej kategorizácie do medzinárodne štandardizovanej 

kategorizácie Journal of Economic Literature  

I. Všeobecná ekonomická veda a ekonomické školy (General economics and economic 

theories) 

i. A - General Economics and Teaching 

ii. B - History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches  

iii. N - Economic History  

iv. P - Economic Systems  

v. Y - Miscellaneous Categories  

vi. Z - Other Special Topics 

II. Ekonomická teória a hospodárska politika (Economic theory and policy) 

i. C - Mathematical and Quantitative Methods  

ii. D - Microeconomics  

iii. E - Macroeconomics and Monetary Economics 

III. Medzinárodná ekonómia (International economics) 

i. F – International Economics 

IV. Ekonómia verejného sektora, ekonómia práce a ľudského kapitálu (Economics of the 

public sector, economics of labor and human capital) 

i. H - Public Economics  

ii. I - Health, Education, and Welfare  

iii. J - Labor and Demographic Economics 

V. Industriálna ekonómia a ekonomicko-právne vzťahy (Industrial organization and law 

and economics) 

i. K - Law and Economics  

ii. L - Industrial Organization 

VI. Ekonomický rozvoj, regionálna ekonómia a ekonómia životného prostredia a 

prírodných zdrojov a (Economic development, regional economics,  and 

environmental and natural resource economics) 

i. O - Economic Development, Technological Change, and Growth  

ii. Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and 

Ecological Economics  

iii. R - Urban, Rural, and Regional Economics 
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VII. Manažment a podniková ekonomika (Business administration and business 

economics) 

i. M1 – Business Administration 

ii. M2 – Business Economics 

VIII. Financie a finančná ekonómia (Finance and financial economics) 

i. G – Financial Economics 

IX. Marketing (Marketing) 

i. M3 - Marketing and Advertising 

X. Účtovníctvo a auditorstvo (Accounting and auditing) 

i. M4 - Accounting 

XI. Ekonomika a manažment ľudských zdrojov  (Personnel economics and human 

resource management) 

i. M5 - Personnel Economics 
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