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1. Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. Východiská a význam skúmania 

kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov, základné pojmy a súvislosti. 

Majetková a finančná štruktúra podnikateľských subjektov, majetkovo-finančná 

stabilita, finančná analýza a jej ukazovatele. Náklady kapitálu, prevádzkové a finančné 

riziko. Modely optimálnej kapitálovej štruktúry a faktory ovplyvňujúce finančné 

rozhodovanie. 

2. Riziko a neistota vo financiách. Teória rizika portfólia a princíp diverzifikácie rizika. 

Modely optimálneho finančného portfólia, Markowitzov, CAPM model a Sharpeho 

model. Prístupy k meraniu jednotlivých typov rizík modely VaRa ich využitie 

(volatilita, interval spoľahlivosti a doba držby). Regulačný rámec finančných rizík 

historický vývoj a súčasný stav. Využitie modelov merania finančných rizík v 

regulácii. 

3. Daňová teória a politika II. Teoretické a praktické dopady (ich meranie)  teórie 

daňovej incidencie dôchodkových daní a daní  zo spotreby na rôznych typoch trhov 

v ekonomike. Optimálne štruktúra dôchodkových a spotrebných daní, teoretické 

prístupy a ich praktická aplikácia v daňových systémoch.  

4. Medzinárodné zdaňovanie. Systémy zdanenia príjmov a majetku. Teoretické 

východiská a princípy medzinárodného zdanenia príjmov a majetku, špecifiká v 

Európskej únii. Medzinárodné daňové plánovanie a protiopatrenia vlád. Zdanenie 

príjmov a majetku z transakcií s cudzím prvkom v Slovenskej republike. 

5. Analýza a prognóza vplyvu vládnych výdavkov a ponuky peňazí na ekonomiku v 

modeli IS-LM, ekonometrický model Hall-Taylora. Modelovanie agregátnej ponuky, 

potenciálny produkt. Modelovanie výmenného kurzu.  

6. Finančná kontrola verejných zdrojov v trhovej ekonomike. Podstata kontrolnej 

činnosti.  Klasifikácia kontroly. Finančná kontrola verejných prostriedkov v SR.  

Úlohy finančnej kontroly verejných prostriedkov. Efektívny kontrolný systém. Good 

governance vo verejnej správe – podstata a princípy. Public Internal Financial Control 

(PIFC). Finančná kontrola zdrojov finančnej pomoci Európskej únie. Interný audit 

a jeho úloha v systéme finančného riadenia. Ciele a úlohy vládneho auditu. 

Manažment rozpočtových výdavkov – alternatívne prístupy k tvorbe rozpočtu. 

7. Finančná politika. Dopad rozhodnutí fiškálnej politiky v uzatvorenej a v otvorenej 

ekonomike. Úlohy verejných financií a ich nástrojov pri zabezpečovaní 

makroekonomickej rovnováhy a vytváranie podmienok pre efektívnu alokáciu 

zdrojov. Udržateľnosť verejných financií v dlhodobom období, rozpočtové deficity, 

krízy a ich prekonávanie.  

8. Platobná bilancia a menové  kurzy. Ekonomická platobná bilancia pri bilancovaní 

vonkajších ekonomických vzťahov, jej štruktúra, bežné druhy platobnej bilancie, 

kumulatívne salda a ich interpretácia. Unifikácia a štandardizácia platobnej bilancie 

realizovaná Medzinárodným menovým fondom. Vyrovnávací proces platobnej 

bilancie. Teoretické a praktické otázky menových kurzov. Súčasné teórie menových 

kurzov. Systémy menových kurzov a ich  medzinárodná klasifikácia.  

9. Nezávislosť centrálnej banky v novodobej menovej politike. Ciele a nástroje 

jednotnej menovej politiky Eurosystému. Stratégia menovej politiky Eurosystému 

založená na dvoch pilieroch. Aktuálny vývoj menovej politiky v USA, Európe 

a Japonsku. Porovnanie postavenia centrálnych bánk, vplyv kľúčových úrokových 

sadzieb centrálnych bánk na menový vývoj a plnenie cieľov menovej politiky. 



10. Vzájomný vzťah medzi menovou a rozpočtovou politikou. Deficit štátneho 

rozpočtu a štátny dlh z menových hľadísk. Finančné krízy – definícia rôznych 

generácií modelov finančnej krízy. Indikátory finančných kríz a systém včasného 

varovania. Súčasná dlhová kríza a Európsky stabilizačný mechanizmus. 

11. Stratégia resp. transmisný mechanizmus menovej politiky. Monetaristický, 

úverový a kurzový transmisný mechanizmus a ich modifikácie na základe substitúcie 

operatívneho a sprostredkujúceho kritéria. Pravidlá menovej politiky. Komplexné 

analyzovanie peňažnej zásoby. Faktory ovplyvňujúce monetárnu bázu a peňažnú 

zásobu. Zdroje a použitie monetárnej bázy. Vplyv na likviditu bankového sektora 

12. Podstata a typy derivátov. Forwardy a ich využitie vo vzťahu k rôznym 

podkladovým  aktívam. Špecifiká futures kontraktov. Využitie menových a úrokových 

swapov. Opcie a  ich využitie pri zaistení a špekuláciách. 

13. Komerčná banka ako podnikateľský subjekt, základné druhy operácií 

komerčných bánk. Regulácia komerčných bánk, ochrana vkladov, bankové 

tajomstvo, retailové a korporátne bankovníctvo. 

14. Modely oceňovania finančných aktív. Modely oceňovania akcii - dividendový 

diskontný model, modely CAPM (model oceňovania kapitálových aktív) a SML. 

Modely oceňovanie dlhopisov,  riziká oceňovania dlhopisov, vzťah medzi úrokovými 

sadzbami a dlhopismi.  
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