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1. Teórie a názory na zásahy štátu do ekonomiky prostredníctvom verejného sektora. 

Priestorový aspekt verejného sektora a faktory ovplyvňujúce jeho veľkosť v nadväznosti na 

funkcie  verejných financií. 

2. Podstata teórie fiškálneho federalizmu a teórie verejnej voľby. Štruktúra verejnej vlády a 

modely usporiadania jej vzájomných vzťahov. Formy priamej a zastupiteľskej demokracie, 

ich význam pri rozhodovaní o alokácii a distribúcii verejných zdrojov. Podstata teórie 

byrokracie. 

3. Verejné príjmy, ich ekonomická podstata a členenie z rôznych hľadísk. Dane ako 

najvýznamnejší príjem verejných rozpočtov. Vzťah daní k ostatným verejným príjmom. 

Náklady zdanenia. Nadmerné daňové bremeno. Daňový dopad a daňový presun na 

konkurenčnom trhu pri čiastkovej rovnováhe. 

4. Dane ako nástroj daňovej politiky štátu. Daňové zásady a princípy. Meranie daňového 

zaťaženia subjektov. Kritéria členenia daní. 

5. Základné znaky daní (daňový subjekt, predmet dane, základ dane a jeho určovanie, sadzba 

dane) a ich praktická aplikácia.  Vedľajšie znaky daní. 

6. Zdaňovanie príjmov fyzických a právnických osôb.  

7. Dane zo spotreby na vnútornom trhu EÚ (základné princípy zdaňovania spotreby). 

8. Verejné výdavky, ich ekonomická podstata a členenie z rôznych hľadísk. Faktory, modely 

a teórie rastu verejných výdavkov. Typológia a oceňovanie nákladov a úžitkov verejných 

projektov. Ohodnocovanie deliteľných a nedeliteľných verejných projektov. Faktory 

ovplyvňujúce vzťahy medzi verejnými príjmami a výdavkami, príčiny a dôsledky vzniku 

fiškálnej nerovnováhy. Vývoj  názorov  na rovnováhu verejných financií. 

9. Okolie podnikateľského subjektu: Formovanie podnikateľského prostredia, jeho problémy, 

výhľady. Metodológia hodnotenia a výsledky hodnotenia podnikateľského prostredia 

Svetovou bankou, Podnikateľskou alianciou Slovenska. Svetové okolie podniku a jeho 

vplyv na podnikateľskú sféru. 

10. Investičná činnosť PS. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícií, rizika a neistoty 

investičných projektov, vplyv rozhodnutí o financovaní na efektívnosť investícií. Opcie v 

investičnom rozhodovaní. 

11. Malé a stredné podniky: Vymedzenie, charakteristika a význam, ciele a funkcie MSP. 

Financovanie a finančná podpora MSP. 

12. Inštitucionálne usporiadane Eurosystému. Postavenie, nezávislosť (druhy), funkcie a kapitál 

ECB, postavenie národných centrálnych bánk. ESCB. Základné a  modifikované transmisné 

mechanizmy menovej politiky. Konvenčná a nekonvenčná menová politika ECB a FRS. 

Porovnanie nástrojov. Exitová stratégia. 

13. Finančný trh a jeho zložky. Nástroje finančného trhu, cenné papiere, ich charakteristika, 

legislatívne zabezpečenie. Základné atribúty finančného investovania. Riziko na FT. 

Špecifické riziko a jeho hodnotenie – rating. Kvantifikácia trhového rizika. Riadenie rizika 

na peňažnom trhu – využitie derivátov na peňažnom trhu.  

14. Diskontný trh. ŠPP a ich úloha pri prekleňovaní bežného deficitu. Využitie ŠPP ako nástroja 

menovej a fiškálnej politiky. Spôsoby emisie a možnosti obchodovania na trhu ŠPP. 

Zmenka ako cenný papier peňažného trhu, jej špecifiká, legislatívne predpoklady 

fungovania zmenky na peňažnom trhu. Využitie zmenky na peňažnom trhu.  



15. Peňažný trh a jeho formy. Medzibankový trh a jeho úrovne. Fungovanie medzibankového 

trhu v rámci Eurozóny, kótovanie EURIBOR – medzibanková úroková sadzba v rámci  

Eurozóny. Obchodovanie na peňažnom trhu. Repo obchody a repo tendre. Podstata repo 

obchodov, druhy repo obchodov, ich využitie. 

16. Banka ako podnikateľský subjekt. Osobitosti podnikania v bankovníctve. Kapitál komerčnej 

banky a jeho členenie. Základy platobného styku medzi komerčnými bankami. Likvidita a 

solventnosť komerčnej banky. Kapitál a kapitálová primeranosť komerčnej banky. Aktívne 

operácie komerčných bánk. Pasívne operácie komerčných bánk. Hypotekárne bankovníctvo, 

hypotekárne obchody a ich charakteristika. 
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