Názov vysokej školy

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Názov fakulty:

Fakulta podnikového manažmentu

PROJEKT PREDMETU
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov gestorského
pracoviska:

Katedra podnikovohospodárska

Kód predmetu:
Typ predmetu:

povinne voliteľný

Názov predmetu v
slovenskom jazyku
(úplný):

Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Názov predmetu v
anglickom jazyku
(úplný):

Small and medium enterprises

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):

ŠÚBERTOVÁ Elena, doc. Ing. PhD.

Priezvisko, meno a tituly
vyučujúcich predmetu:

BUKOVOVÁ Sylvia, Ing. PhDr. PhD., GAJDOVÁ Denisa, Ing. PhD., KOVALEV Andrej, Ing.
PhD., ŠÚBERTOVÁ Elena, doc. Ing. PhD.

Obdobie štúdia:

1. stupeň

Ročník štúdia:

3. ročník denné štúdium
4. ročník externé štúdium

Semester štúdia:

letný

Jazyk výučby:

slovenský
anglický

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:

24 hod.

Spôsob ukončenia
predmetu:

skúška

Počet kreditov ECTS:

4

Študijná záťaž:

Denné štúdium:
Účasť na prednáškach – 26 hodín
Aktívna účasť na cvičeniach – 26 hodín
Ostatné aktivity – štúdium literatúry, príprava domácich zadaní a príkladov, výskum,
príprava na cvičenia, príprava na písomnú prácu a príprava na záverečnú skúšku
- 52 hodín
Celková záťaž – 104 hodín
Externé štúdium:
Účasť na prednáškach – 12 hodín
Aktívna účasť na cvičeniach – 12 hodín
Ostatné aktivity – štúdium literatúry, príprava domácich zadaní a príkladov, výskum,
príprava na cvičenia, príprava na písomnú prácu a príprava na záverečnú skúšku
- 80 hodín
Celková záťaž – 104 hodín

Podmieňujúce predmety
(ak existujú):

Podnik a podnikanie, Manažment, Marketing, Účtovníctvo, Informatika I.

Priebežné hodnotenie:

samostatná práca
písomná práca

Záverečné hodnotenie:

písomná skúška

Stručná osnova
predmetu:

Definícia malých a stredných podnikov, charakteristika rodinných podnikov,
založenie malého podniku, plánovanie, vypracovanie podnikateľského plánu, jeho
štruktúra v podmienkach MSP, pracovno - právne vzťahy v MSP a v rodinných
podnikoch, zdaňovanie podnikateľských subjektov, zdravotné poistenie a sociálne
zabezpečenie podnikateľov, financovanie v malých a stredných podnikoch,
hodnotenie kvality podnikateľského prostredia, organizácie zabezpečujúce podporu
a pomoc MSP.

Študijná literatúra:

Základná literatúra:
ŠÚBERTOVÁ, Elena - BUKOVOVÁ, Sylvia - BUJNOVÁ, Darina - BLATNICKÝ, Dobroslav
(2009). Podnikanie v malých a stredných podnikoch pre manažérov. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 156 s. [7,741 AH]. ISBN 978-80-225-2869-6
ŠÚBERTOVÁ, Elena - BUKOVOVÁ, Sylvia - GAJDOVÁ, Denisa - KOVALEV, Andrej PIAČKOVÁ, Alexandra - TEKELOVÁ, Zuzana. (2011) Podnikanie v malých a stredných
podnikoch : prípadové štúdie a príklady. Bratislava : KARTPRINT, 2011. 118 s. [5,65
AH]. ISBN 978-80-88870-95-1.
Odporúčaná literatúra:
BAMFORD, CH. E. - BRUTON, G. D. (2011). Entrepreneurship: A Small Business
Approach. New York : McGraw-Hill, 2011. 347 s. ISBN 978-0-07-122122-1
COLLINS, J.-PORRAS, J.I. : (2007). Firmy ktoré pretrvávajú. (Built to last). Eastone
Books, 2007. 380 s. ISBN 80-89217-58-3
RUSSEV, Stojan – ŠÚBERTOVÁ, Eĺena (2013). Manažment projektov v podnikaní
a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu: KARTPRINT Bratislava,
2013, 466 s. [20,120 AH]. ISBN: 978–80–89553–13–6

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

52 kontaktných hodín – 26/26 hodín Prednášky/Cvičenia
52-80 nekontaktných hodín – štúdiu literatúry, príprava úloh a zadaní, výskum,
domáca príprava na cvičenia.

Metódy hodnotenia
dosiahnutia vzdelávacích
výstupov a ich podiel:

20 % Zhodnotenie poznatkov o založení malého, resp. stredného podniku.
20 % Zhodnotenie znalostí o plánovaní, o manažmente a o finančných
rozhodnutiach v malých a stredných podnikov.
60 % Výsledok záverečnej písomnej práce o dopade ekonomických rozhodnutí na
výsledky malých a stredných podnikov. Vyriešenie prípadových štúdií spracovaných
samostatne.

INÉ ZÁZNAMY

Osobitné podmienky pre
ukončenie predmetu (ak
existujú):

Nie.

Dátum poslednej
aktualizácie projektu:

11.03.2014

Podpis garanta:

