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Abstract 

Faculty of Management University of Prešov is currently only one economic faculty at a public 

university in Presov region. Provides university degree in management, environmental management, 

but also in tourism, hotel and spas. Study programme Environmental management in the field of study 

4.3.3 Environmental management is the Faculty of Management of Presov accredited from 2011. The 

Prešov region previously absent offer education in this field of study, which in addition to 

collaboration with other top departments in implementing the program gives graduates a wide range of 

application in practice. 
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Úvod 

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou 

ekonomického typu na verejnej univerzite v prešovskom kraji. Poskytuje univerzitné vzdelanie v 

oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a 

kúpeľníctva. Fakulta sa úspešne  a dynamicky rozvíja a má dnes jedinečné a nezastupiteľné miesto aj 

poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce. 

 

 
 

Fakulta počas svojho vývoja rozvinula svoju štruktúru do 10 katedier, na ktorých sú kolektívy 

pracovníkov vykonávajúcich výskum a pedagogickú činnosť v danej spoločnej a užšej príbuznej 
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oblasti.  Každá z katedier prispieva k profilu absolventa 5 akreditovaných študijných programov (v 

dennej aj v externej forme štúdia) v 3 rôznych študijných odboroch, ako aj ďalších práv na základe 

akreditácie. Štruktúra katedier je nasledovná:  

 

 Katedra ekonómie a ekonomiky 

 Katedra účtovníctva a controlling 

 Katedra financií 

 Katedra manažmentu 

 Katedra marketingu a medzinárodného obchodu 

 Katedra turizmu a hotelového manažmentu 

 Katedra environmentálneho manažmentu 

 Katedra matematických metód a manažérskej informatiky 

 Katedra manažérskej psychológie 

 Katedra interkulturálnej komunikácie 

 

1. Akreditované študijné programy Fakulty manažmentu PU v Prešove 

 

Vďaka dynamickému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie 

vysokých akademických štandardov, fakulta získala akreditáciu všetkých stupňov štúdia až po 

akreditovanie práv menovacích konaní univerzitných profesorov. Na základe akreditácie má fakulta 

práva vykonávať: 

Bakalárske štúdium: 

 Bakalársky študijný program Manažment (3-ročný) v dennej aj v externej forme štúdia v 

študijnom odbore 3.3.15. Manažment.  

 Bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (3-ročný) v dennej aj v 

externej forme štúdia v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch. 

 Bakalársky študijný program Environmentálny manažment (3-ročný) v dennej aj v externej 

forme štúdia v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment. 

Magisterské štúdium: 

 Magisterský študijný program Manažment (2-ročný) v dennej aj v externej forme štúdia v 

študijnom odbore 3.3.15. Manažment,  

 V doktorskom rigoróznom konaní v študijnom programe Manažment v študijnom odbore 

3.3.15. Manažment je možné získať akademický titul „PhDr.“.   

Doktorandské štúdium:  

 Doktorandský študijný program Manažment v terciárnej sfére (4-ročný v dennom štúdiu a 5-

ročný v externom štúdiu) v študijnom odbore 3.3.15  Manažment. 

Získavanie najvyšších vedecko-pedagogických titulov:   

 Docentské habilitačné konanie v študijnom odbore 3.3.15. Manažment, so získaním vedecko-

pedagogického titulu „Docent “. 

 Profesorské vymenúvacie konanie v študijnom odbore 3.3.15. Manažment, so získaním 

vedecko-pedagogického titulu univerzitný „Profesor“. 
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2. Študijný program Environmentálny manažment na Fakulty manažmentu PU v Prešove 

Gestorskou katedrou študijného programu Environmentálny manažment je Katedra 

environmentálneho manažmentu, ktorá bola zriadená v roku 2011 ako katedra s prevažujúcou 

výskumnou profiláciou. Pedagogickí pracovníci katedry sa v súčasnosti podieľajú aj na zabezpečovaní 

vzdelávacej činnosti aj v bakalárskom a magisterskom stupni študijného programu Manažment. 

Za ostatné tri roky členovia katedry publikovali dve zahraničné a päť domácich monografií, päť 

vysokoškolských učebníc, napísali takmer 50 pôvodných vedeckých prác publikovaných 

v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch, viac ako 80 vedeckých príspevkov publikovaných 

na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach.  

 
 

Katedra environmentálneho manažmentu FM PU vykonáva výskumnú činnosť v problematike 

študijného odboru, t.j. v environmentálnom manažmente a environmentalistike so zreteľom na: 

  

 identifikáciu zložiek životného prostredia v zaťažených oblastiach SR,  

 ekologicko - ekonomické zhodnocovanie zaťažených oblastí SR,  

 štúdium aquatických a terestrických ekosystémov v rôzne využívaných a zaťažených 

územiach s dôrazom na stabilizačné prvky v krajine a agrocenózy, 

 manažment optimálneho využívania poľnohospodárskej krajiny v nepravidelne 

zaplavovaných územiach, 

 mobilizáciu rezerv biosféry prostredníctvom štatútu biosférickej rezervácie,  

 revitalizáciu krajinného priestoru po ekonomických aktivitách priemyslu,  

 možnosti využitia netradičných plodín ako energetických obnoviteľných zdrojov,  

 prepojenosť zlepšenia životného prostredia s rozvojom regiónov,  

 environmentálnu výchovu a vzdelávanie, vrátane celoživotného vzdelávania,  

 manažment a financovanie environmentálnych projektov,  

 systémy environmentálneho manažérstva,  

 spoločenskú zodpovednosť organizácií,  

 dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky,  

 posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie, 
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 transfer vedeckých a technických poznatkov do procesu edukácie. 

 

Študijný odbor 4.3.3 Environmentálny manažment je na Fakulte manažmentu PU v Prešove 

akreditovaný od r.2011. V Prešovskom kraji dovtedy absentovala ponuka vzdelávania v danom 

študijnom odbore, čo popri spolupráci s ďalšími špičkovými pracoviskami pri realizácii programu 

dáva absolventom široké možnosti uplatnenia sa v praxi. Jeho garantom je doc. Ing. Peter Adamišin, 

PhD., ktorý garantuje  výlučne len tento jediný študijný program Environmentálny manažment v 

odbore 4.3.3. Environmentálny manažment na Prešovskej univerzite v Prešove a nie je garantom 

študijného programu na žiadnej inej vysokej škole. 

 

V priebehu štúdia študent získa nasledujúce teoretické a praktické schopnosti a zručnosti: 

 

 štruktúra základných zložiek životného prostredia a environmentálne súvislosti, 

 princípy racionálneho využívania prírodných zdrojov, 

 legislatívne limity a normy v oblasti ŽP,  

 riadenie environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií, 

 programové prostriedky pri spracovávaní environmentálnych projektov, 

 psychosociálne a pedagogické determinanty vývinu  človeka a spoločnosti.   

 dokáže analyzovať zložky environmentálnych procesov, (biologické, ekologické, 

ekonomické, sociálne) a navrhovať ich implementáciu na rôznych úrovniach, 

 je schopný prijímať efektívne manažérske rozhodnutia vo väzbe na  udržateľný rozvoj, 

 ovláda a aplikuje nástroje efektívneho pôsobenia na uvedomovacie procesy obyvateľstva. 

 

Absolvent odboru environmentálny manažment (1. stupeň) má znalosti o multikauzalite a 

variabilite fungovania systému človek – prostredie a dopad dešifrovania a definovania subsystémov na 

osobnostné, sociálne, hospodárske (technologické) problémy. Dokáže definovať základné problémy 

životného prostredia, určovať priority ich riešenia a možnosti efektívneho a šetriaceho pôsobenia 

človeka v životnom prostredí. Je kompetentný pracovať so všetkými vekovými skupinami 

obyvateľstva s cieľom formovať ich environmentálne uvedomenie. Absolventi sa uplatnia ako 

environmentálni inštruktori, koordinátori, poradcovia pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, 

na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách. 

Absolvent má kompetencie pre tvorbu, modifikáciu a aplikáciu environmentálnej politiky na 

rôznych úrovniach štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora. Poskytuje informácie, stimuluje k 

činnosti, vytvára sieť spolupracovníkov, zabezpečuje tvorbu materiálov, navrhuje systém a štruktúru 

zariadení pre environmentálnu politiku a vzdelávanie. Využíva poznatky z prírodných a technických 

vied na zvyšovanie environmentálneho vedomia obyvateľov. Ovláda pedagogicko-psychologické 

nástroje formovania verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k udržateľnému 

spôsobu života v rôznych vekových kategóriách obyvateľov v rámci celoživotného vzdelávania. 

 

Absolvent je environmentálnym manažérom, t.j. riadiacim pracovníkom v oblasti starostlivosti o 

životné prostredie. Pozná  práva a povinnosti prevádzkovateľov zariadení súvisiacich s ochranou 

životného prostredia a má základné informácie o novo zavádzaných systémoch environmentálneho 

manažérstva v subjektoch verejnej a hospodárskej sféry. 

Dokáže zakladať a manažovať podnikateľské subjekty v rôznych oblastiach ekobiznisu: 

environmentálne služby, environmentálne poradenstvo, ako aj v priemyselných podnikoch. 

Široký základ ekonomických a manažérskych disciplín vytvára predpoklady pre uplatnenie sa 

absolventov nielen v subjektoch ekobiznisu, ale aj v ostatných podnikateľských subjektoch na pozícii 

ekonóm - manažér s hlbokými vedomosťami v oblasti udržateľného rozvoja subjektov a vysokým 

stupňom environmentálneho povedomia. 
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Má vedomosti o environmentálnych aspektoch a vplyvoch, pozná princípy racionálneho 

využívania prírodných zdrojov a legislatívne limity a normy v oblasti životného prostredia. Tieto 

vedomosti vie aplikovať pri riadení environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických 

rizík a havárií. 

Vie pracovať vo funkciách týkajúcich sa manažovania vplyvov technologických prevádzok 

výrobných podnikov na životné prostredie. Nájde uplatnenie v procesoch posudzovania vplyvov 

činností na životné prostredie, v procesoch hodnotenia jeho kvality a všade tam, kde je potrebné 

analyzovať zložky environmentálnych procesov. Vie navrhovať ich implementáciu na rôznych 

úrovniach a prijímať efektívne manažérske rozhodnutia vo väzbe na udržateľný rozvoj. V 

podnikateľských subjektoch vie plniť úlohy spojené s implementáciou systémov environmentálneho 

manažérstva a ich prevádzkovaním. Ovláda systémy riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly 

zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných  na riešenie environmentálnych problémov. 

Absolvent dokáže participovať na príprave environmentálnych projektov, vie hľadať príležitosti 

pre financovanie environmentálnych projektov, je schopný kvantifikovať ekonomické náklady 

poškodzovania životného prostredia. 

 

3. Personálne zloženie Katedry environmentálneho manažmentu 

 

Personálne zloženie katedry je nasledovné: 2 profesori, 2 docenti, 3 odborní asistenti, 4 interní 

doktorandi a 1 administratívno-technická pracovníčka. Na výučbe odborných disciplín sa podieľajú aj 

externí učitelia. Čiastkové disciplíny študijného programu zabezpečujú i ďalšie odborné katedry FM 

PU.  

 

Profesori:  

prof. h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., 

prof. RNDr. Jozef Terek, PhD.  
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Docenti:  

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.,  

doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD.   

 

Odborní asistenti:  

Ing. Emília Huttmanová, PhD. 

Ing. Jana Chovancová, PhD. 

Ing. Martin Rovňak, PhD. 

 

Interní doktorandi: 

Ing. Juraj Fazekaš 

Ing. Róbert Fejko 

Ing. Alexander Tokarčík 

PhDr. Roman Vavrek 

 

 

4. Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov katedry 

V rokoch 2011-2014 boli riešené na Katedre environmentálneho manažmentu FM PU v Prešove 

nasledujúce projekty: 

 

1. Projekt APVV č.LPP-0211-09 „Popularizácia výsledkov environmentálneho výskumu pre 

zvýšenie environmentálneho povedomia a záujmu o vedu“. Hl. riešiteľ: prof. h.c. prof. Ing. 

Ondrej Hronec, DrSc. Doba riešenia: 2009 – 2012. 

2. Projekt KEGA č. 007PU-4/2011 „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu aplikáciou poznatkov z 

praxe a spoluprácou s odbornými a profesnými inštitúciami a organizáciami“. Doba riešenia: 

2011 – 2013 (doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.) 

3. Projekt VEGA č. 1/0541/11 „Analýza determinantov výkonnosti subjektov hospodáriacich na 

pôde podľa regionálnej diferenciácie Slovenska“. Doba riešenia: 2011-2013 (prof. h.c. prof. Ing. 

Ondrej Hronec, DrSc., doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., Ing. Emília Huttmanová, PhD. ) 

4. Projekt VEGA 1/0627/12: „Diverzita, resiliencia a zdravie ekosystémov v rôzne využívaných a 

zaťažených územiach v antropogénnej krajine“. Hl. riešiteľ: doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD. 

Doba riešenia: 2012 – 2014.  

5.  Projekt KEGA č. 012PU-4/2012-03-23: „Príprava a realizácia výskumu zameraná na tvorbu 

učebných pomôcok pre výučbu environmentálnych predmetov“. Hl. riešiteľ: doc. Ing. Danica 

Fazekašová, PhD. Doba riešenia: 2012 – 2014. 

6. Projekt APVV APVV-0163-11: „Analýza vlastností pôdy a vývoja krajiny nepravidelne 

zaplavovaných území“, Centrum výskumu rastlinnej výroby Pieštany. Spoluriešiteľ a hlavný 

riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu: doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD. Doba riešenia: 2012 – 

2015. 

7. Projekt KEGA 032PU-4/2014 „Príprava študijných materiálov pre program Environmentálny 

manažment v 1. stupni štúdia a nadväzného študijného programu Environmentálny manažment“. 

Hl. riešiteľ: doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. Doba riešenia: 1.1.2014 - 31.12.2016 

8. Projekt VEGA 1/0749/14 „Výskum vodných antropogénnych krajinných prvkov Medzibodrožia“. 

Hl. riešiteľ: prof. RNDr. Jozef Terek, PhD. Doba riešenia: 1.1.2014 - 31.12.2016 

 

Zároveň sú členovia katedry zapojení aj v iných projektoch na iných pracoviskách. Okrem 

uvádzaných vedeckých projektov v súčasnosti pracovníci katedry participujú aj na riešení projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ: 

 

1. ESF. OPV-2012/1.2/05-SORO „Reforma vzdelávania na FM PU v Prešove). 2013-2015. (Ing. 

Martin Rovňák, PhD.) 

2. ERFD. WTSL.02.03.00-84-147/10 „Podpora cezhraničnej regionálnej e-spolupráce“. Doba 

riešenia: 2011 – 2013. (doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.) 
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3. ESF. OPV-2009/1.2/01-SORO. „Otvorenie vzdelávacieho priestoru PU vytvorením cudzojazyčnej 

ponuky študijných programov v e-learningu.“ Doba riešenia: 2010 – 2013 (doc. Ing. Peter 

Adamišin, PhD., doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD., Ing. Emília Huttmanová, PhD.) 

4. ESF. OPV-2009/1.2/02-SORO. „Interný systém zabezpečenia kvality na Prešovskej univerzite v 

Prešove“ Doba riešenia: 2012-2014 (doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.) 

 

 Záver 

Absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia dáva predpoklady pre uplatnenie sa na pozíciách 

odborných pracovníkov v útvaroch a inštitúciách priemyselných, poľnohospodárskych a iných 

podnikoch, podnikoch hospodáriacich s prírodnými zdrojmi, štátnych organizáciách, rozpočtových a 

príspevkových organizáciách zaoberajúcich sa monitorovaním a vyhodnocovaním stavu ŽP, ako aj v 

útvaroch štátnej správy a samosprávy pre riadenie ŽP a ochranu prírody a krajiny.  

Vzhľadom na zastúpenie predmetov manažérskeho, resp. ekonomicko-manažérskeho základu je 

predpoklad pre uplatnenie absolventov aj ako manažérov v podnikateľskej sfére s vysokým stupňom 

environmentálneho povedomia, čo by mohlo viesť k ďalším synergickým dopadom na 

mikroekonomických aj makroekonomických úrovniach národného hospodárstva. 

Absencia ponuky vzdelávania v danom študijnom odbore v Prešovskom kraji, spolupráca s 

ďalšími špičkovými pracoviskami pri realizácii programu  dáva absolventom široké možnosti 

uplatnenia sa v praxi. 

 

Kontakt  

Ing. Martin Rovňák, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu FM PU v Prešove, Konštantínova 

16, 080 01 Prešov 

martin.rovnak@unipo.sk


