Názov vysokej školy

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Názov fakulty:

Fakulta podnikového manažmentu

PROJEKT PREDMETU
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov gestorského
pracoviska:

Katedra manažmentu

Kód predmetu:
Typ predmetu:

povinný

Názov predmetu v
slovenskom jazyku
(úplný):

Kontrolovanie

Názov predmetu v
anglickom jazyku
(úplný):

Control

Názov predmetu v jazyku
výučby (úplný; v prípade,
ak je jazyk výučby iný
ako SJ alebo AJ):
Priezvisko, meno a tituly
garanta predmetu (v
tvare priezvisko, meno,
tituly):

JANKELOVÁ Nadežda, doc. Ing. PhD.

Priezvisko, meno a tituly
vyučujúcich predmetu:

JANKELOVÁ Nadežda, doc. Ing. PhD., MIŠÚN Juraj, Ing. PhD.

Obdobie štúdia:

2. stupeň

Ročník štúdia:

2. ročník denné štúdium
2. ročník externé štúdium

Semester štúdia:

zimný
letný

Jazyk výučby:

slovenský

Forma výučby:

prednáška
cvičenie

Rozsah výučby (celkový)
v hodinách pre denné
štúdium:

52 hod

Rozsah výučby
(týždenný) v hodinách
pre denné štúdium:

2/2

Rozsah výučby (celkový)
v hodinách pre externé
štúdium:

28 hod.

Spôsob ukončenia
predmetu:

skúška

Počet kreditov ECTS:

6

Študijná záťaž:

Denné štúdium:
• účasť na prednáškach - 26
• účasť na cvičeniach - 26
• príprava na cvičenia - 13
• príprava a spracovanie semestrálnej práce - 26
• príprava na semestrálnu písomnú prácu - 19
• príprava na kombinovanú záverečnú skúšku - 46
• Spolu: 156 hodín
Externé štúdium:
• účasť na prednáškach - 28
• príprava a spracovanie semestrálnej práce - 33
• príprava na semestrálnu písomnú prácu - 35
• príprava na kombinovanú záverečnú skúšku - 60
• Spolu: 156 hodín

Podmieňujúce predmety
(ak existujú):

Manažment

Priebežné hodnotenie:

samostatná práca
písomná práca

Záverečné hodnotenie:

kombinovaná skúška

Stručná osnova
predmetu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Študijná literatúra:

Základná literatúra:
KRÁČMAR, J. - ORAVSKÝ, P. - ZIMMERHAKL, P. Kontrola. Bratislava : Ekonóm, 2006.
KRÁČMAR, J. a kol. Kontrola : Praktikum. Bratislava : Ekonóm, 2007.

Riadiaci systém a riadiaci proces.
Miesto kontrolovania v riadiacom procese.
Charakteristiky kontrolovania.
Kontrolovanie v manažmente.
Subjekt, objekt a predmet kontrolovania.
Druhy kontrolovania.
Metódy a formy kontrolovania.
Kontrolný proces.
Systém kontrolovania v podniku.
Interný audit.
Ďalšie prvky vnútorného kontrolného systému.
Vonkajšie kontrolovanie podniku.
Kontrolovanie v medzinárodnom meradle.

Odporúčaná literatúra:
VÉPYOVÁ, M. Kontrola a audit. Bratislava : Sprint vfra, 2005.
DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. Praha : C. H. Beck, 2003.
LIČKO, T. Kontrola v spoločnosti. Bratislava : Iris, 2003.

VYUČOVACIE METÓDY A METÓDY HODNOTENIA
Vyučovacie / študijné
metódy umožňujúce
dosiahnutie vzdelávacích
výstupov):

Prezentovanie jednotlivých tém prostredníctvom praktických príkladov z aktuálnej
praxe podnikov i politiky. Voľba príkladov veľmi blízkych študentom (médiá, kiná,
internet a pod.). Zameranie seminárnych prác na kontrolné procesy v reálnych
podmienkach podnikov a organizácií.

Metódy hodnotenia
dosiahnutia vzdelávacích
výstupov a ich podiel:

semestrálna práca
semestrálna písomná práca
záverečná písomná práca
záverečná ústna skúška

15%
25%
50 %
10%

INÉ ZÁZNAMY
Osobitné podmienky pre
ukončenie predmetu (ak
existujú):

Nie.

Dátum poslednej
aktualizácie projektu:

05.03.2014

Podpis garanta:

