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Výhody zavedenia výučby manažérskeho informačného systému 

Navision Attain na F BERG 
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The advantage of introducing the teaching of managerial information system Navision Attain at F BERG 

In present time, the human potencial of workers become a decisive business firm strategy. To increase the value of each person, it is 
necessary to start at universities. Universities of technical orientation have greatiest success in far application of their gradutes in practice. 
To increace the credit of our students, F BERG introduced the manager information system, Navission Attain, to the education process as 
one of the first at Technical University in Košice. 
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Úvod 
 
V minulosti bol kľúčom k prosperite organizácie prístup k peniazom a kvalitnému vybaveniu, v posledných 

rokoch vychádzajú konkurenčné výhody skôr z vnútorných zdrojov. Kvalita ľudského kapitálu je základom pre 
tvorbu hodnoty organizácie a pre jej úspešné postavenie na trhu. Dôležité je vedieť získať, udržať a ďalej 
rozvíjať schopných a motivovaných jednotlivcov.  

Svetový vývoj je taký rýchly, že naň nie je možné bezprostredne reagovať v tradičnom vzdelávacom 
systéme. Názorne to ukazuje prudký rozvoj nárokov na znalosť využívania počítačov v zamestnaní. Požiadavky 
trhu práce výrazne mení štruktúra ekonomiky, aj  čo do odborového zloženia. 

Vzhľadom k vývoju ekonomiky zo strany firiem si stredné a veľké firmy uvedomili absenciu komunikácie 
v rámci firmy. Na to veľmi rýchlo začali reagovať softwarové firmy a vyvíjať manažérske informačné systémy, 
ktoré urýchľujú a uľahčujú spôsob práce aj napriek tomu, že začiatok zavedenia bol vo firmách finančne 
a personálne náročný, ale výsledný efekt pôsobivý. F BERG vrámci tohto vývoja takisto vyvíjala potrebné 
kroky, ktoré odzrkadľovali požiadavky trhu, aby v blízkej budúcnosti mohla vychovať určitý tím mladých ľudí, 
schopných komunikovať v danom manažérskom prostredí. 

Moderné ponímanie vzdelávania na F BERG má za cieľ aj zavedenie výučby programu Navision Attain. 
Zvýšiť kredit školy v  procese prípravy študentov pre firmy v súčasnom trhovom prostredí. 

F BERG pristúpila k realizácii nového študijného programu osobného rozvoja v dobe, keď sa zásadným 
spôsobom menil pohľad na produkčné zdroje ekonomických subjektov. V dnešnej dobe záujem zo strany 
spoločnosti o absolventov rozhodne je, výhrady voči nim sú dôsledkom všeobecných problémov vzdelávacieho 
systému. K najväčším nedostatkom absolventov patrí okrem iného aj zlá aplikácia vedomostí v praxi. Zavedením 
predmetu Semestrálny projekt sa tento nedostatok rieši a pripravuje študentov lepšie do pracovného procesu. 

F BERG takýmto spôsobom hľadá nové produkty, ktoré je možné zaradiť do procesu výučby. Je jednou 
z fakúlt TU v Košiciach, ktorá bola schopná v krátkom časovom intervale na jednom zo štyroch ústavoch, 
Ústave podnikania a cestovného ruchu rozšíriť harmonogram výučby o manažérsky informačný systém, ktorý 
bol zaradený do výučby na katedre podnikania a manažmentu ako pilotný program, s názvom Semestrálny 
projekt. Cieľom výučby je oboznámiť študentov s podstatou a prostredím manažérskeho informačného systému 
Navision Attain, ktorý vyvíja svoje produkty na platforme spoločnosti Microsoft. 

Týmto sa ukázalo, že škola je schopná reagovať na súčasné potreby praxe, že je natoľko silná, aby udržala 
krok so súčasným trendom.  

Navision Attain poskytuje najrýchlejšiu cestu, ako využiť potenciál firmy naplno. Firma sa stane 
schopnejšou rýchlejšie reagovať na nové príležitosti trhu. Cieľom Navision Attain je pokryť spracovanie 
firemných procesov vrátane workflow, odbremenenia niektorých pracovníkov od duplicitných administratívnych 
činností a hlavne poskytnúť podporu riadiacim pracovníkom v rozhodovacích procesoch. V praxi zavedenie 
systému do chodu spoločnosti prebieha obdobne ako u zavádzania iných informačných systémov. Užívateľské 
prostredie je upravované podľa zvyklostí a princípov v danom podniku. Všetky moduly informačného systému 
sú upravované do najmenších detailov podľa požiadaviek firmy.  

Zabezpečuje riešenia firemných procesov, ako napríklad ekonomiku, administratívu, logistiku, marketing, 
dodávateľsko-odberateľské vzťahy i zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. 
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Získanie licencie na manažérsky informačný systém Navision Attain a súčasne zavedením do výučby je 
výsledkom dlhodobých pracovných vzťahov s firmami z praxe. Daný projekt vznikol v spolupráci medzi firmou 
Tecton, s r.o., NCC, s r.o. a F BERG a bol zameraný na výchovu študentov, aby sa oboznámili a ďalej 
kvalifikovali v už vyššie spomínanom manažérskom informačnom systéme Navision Attain.  

 
Záver 

 
Zavedenie manažérskeho informačného systému Navision Attain sa môže v budúcnosti prejaviť vo forme 

spolupráce F BERG s inými spoločnosťami, využívajúcimi software Navision Attain. Táto alternatíva otvára 
nové možnosti v rozšírení vyučovacieho procesu spôsobom vypísania tém semestrálnych projektov 
a diplomových prác. Takouto cestou študenti majú možnosti získať prax a skúsenosti s fungovaním v bežnej 
firme v podmienkach slovenského trhu. 

Dá sa povedať, že väčšina podobných sofistikovaných projektov nie je náročná na množstvo ľudí, ale 
predovšetkým na ich kvalitu. Tento vývoj sa nutne prejaví na nárokoch kladených na vysoké školy a na posil-
nenie výučby v tejto oblasti. 
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