
Manažment   
 

 
1. Podstata manažmentu, jeho vznik, predmet a metódy. Školy manažmentu predklasická, 

klasická, behaviorálna, moderná a empirická). 
2. Formálna a neformálna stránka organizačných systémov. Druhy 

organizačných štruktúr. Podstata centralizácie a decentralizácie. Zásady 
delegovania. 

3. Podstata a význam plánovania v manažmente. Druhy plánov. Tvorba 
cieľov. Manažment podľa cieľov. 

4. Charakteristika podniku, znaky podniku, životný cyklus podniku. 
5. Teórie rozhodovania, štruktúra rozhodovacieho procesu, metódy rozhodovania, paralýza 

rizika pri rozhodovaní. 
6. Ľudský potenciál a jeho využitie, štruktúra osobnosti a jej základné 

 zložky, manažérske chápanie osobnosti. Starostlivosť o zamestnancov. Pracovné 
prostredie a jeho komfortizácia. 

7. Vymedzenie pojmu manažér a podmienky úspešnosti jeho práce, funkčné úlohy 
manažéra, štýl manažérskej práce. 

8. Úlohy a znaky kontroly, fázy kontrolného procesu, kritické kontrolné body a štandardy, 
metódy kontroly. 

9. Základy manažmentu výroby. Charakteristika a typy usporiadania výrobných procesov. 
Výrobné odvetvia v agrosubjekte. 

10. Kooperácia, lízing, franchising v poľnohospodárstve. 
11. Manažment ekologickej poľnohospodárskej výroby, zásadné rozdiely, ciele, metódy 

a výsledky pri výrobe bioproduktov a biopotravín. 
12. Manažment pôdneho fondu, pozemkové úpravy a ich riadenie, manažérsko-ekonomické 

hodnotenie pôdneho fondu. 
13. Manažment hlavných odvetví rastlinnej výroby. Rámcové charakteristické znaky 

výrobných procesov rastlinnej výroby. Výrobno-organizačná a riadiaca charakteristiky 
procesov výroby obilnín. Obsah, zdroj a úloha manažmentu krmovej základne. 
Charakteristika výrobných procesov krmovín 

14. Manažment hlavných odvetví živočíšnej výroby. Charakteristické črty a zvláštnosti 
výrobných procesov v živočíšnej výrobe. Základy manažmentu výroby mlieka a 
hovädzieho mäsa. Manažment výroby bravčového mäsa vo výkrme ošípaných. 

15. Manažment rozvoja kvality, podmienky a dôvody rozvoja agroturizmu a odmeňovanie 
pracovníkov v agrosubjektoch. 

16. Intelektuálny kapitál organizácie. Špecifické charakteristiky človeka ako ľudského zdroja, 
vrstvy duševnej činnosti človeka. Objekt a subjekt manažmentu ľudských zdrojov. 

17. Získavanie a výber zamestnancov. Zdroje získavania, ich výhody a nevýhody. Metódy 
výberu – testovacie metódy, osobný pohovor. 

18. Adaptácia, rozvoj a hodnotenie zamestnancov. Faktory ovplyvňujúce adaptačný proces, 
interné a externé metódy vzdelávania. Prístup k hodnoteniu zamestnancov, jeho význam, 
metódy hodnotenia. 

19. Komunikácia v manažmente ľudských zdrojov. Význam komunikácie vo vedení ľudí, 
prvky komunikácie, komunikačné bariéry, smery komunikácie, formálna a neformálna 
komunikácia. 

20. Motivácia zamestnancov. Vzťah stimulácie a motivácie, motivačné teórie, motivačné 
stratégie. 

 
 


