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1. Teória rizika portfólia. Diverzifikácia rizika portfóliovým prístupom.  Modely 

optimálneho finančného portfólia, Markowitzov, Sharpeho, CAPM model a ich 

porovnanie. 

2. Prístupy k meraniu trhových a kreditných rizík. Teoretické východiská 

a predpoklady použitia modelov kreditných rizík. Regulačný rámec  

finančných rizík.  

3. Finančná a kapitálová štruktúra a podmienky zachovania majetkovo finančnej 

stability podnikateľského subjektu. Modelové prístupy k stanoveniu optimálnej 

kapitálovej štruktúry a ich význam pre finančné riadenie podnikateľského 

subjektu. 

4. Finančná analýza podnikateľského subjektu. Náklady cudzieho kapitálu. 

Náklady vlastného kapitálu a ich závislosť od prevádzkového a finančného 

rizika. Priemerné náklady kapitálu a ich význam v rámci investičného a 

finančného rozhodovania. 

5. Platobná bilancia. 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. 

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

kurzov. Systémy menových kurzov a ich medzinárodná klasifikácia. 

7. Prepojenosť životného prostredia s ekonomickým systémom. Teoretické 

prístupy internacionalizácie negatívnych externalít. Význam environmentálnej 

politiky,  spôsoby a formy aplikácie jej nástrojov v podmienkach trhovej 

ekonomiky.  

8. Hodnotenie efektívnosti environmentálnych investícií so zameraním na metódy 

a postupy uplatňované pri meraní efektívnosti investícií na ochranu životného 

prostredia.  

9. Moderné prístupy k zostavovaniu rozpočtu a ich využitie pri zvyšovaní 

účinnosti finančného riadenia verejných prostriedkov. Good governance vo 

verejnom sektore – podstata a princípy. 

10. Finančná kontrola vo verejnom sektore. Interný audit a jeho úloha v systéme 

finančného riadenia. Ciele a úlohy vládneho auditu. 

11. Charakterizujte systém PIFC z pohľadu kontroly verejných zdrojov.  

12. Konštrukcia a postup testovania ekonometrického modelu Hall-Taylora. 

Objasnite jeho použitie na vysvetlenie vplyvu fiškálnej a monetárnej politiky 

na jednotlivé trhy. 

13. Územná samospráva v systéme verejnej správy v podmienkach SR - základná 

charakteristika, právne normy determinujúce postavenie územnej samosprávy 

na národnej a medzinárodnej úrovni, orgány, rozpočtové hospodárenie, 

špecifiká hospodárenia územnosprávnych celkov. 



14. Finančný systém územnej samosprávy v SR – kreovanie v rámci reformných 

procesov, súčasný stav a tendencie vývoja. 

15. Prístupy ku klasifikácii odvetví verejného sektora. Charakteristika 

a financovanie odvetví zabezpečujúcich čisté verejné statky (obrana, verejný 

poriadok a bezpečnosť, všeobecné verejné služby) a odvetví sociálnej 

infraštruktúry (zdravotníctvo, školstvo, kultúra, šport). Aktuálne otázky. 

16. Funkčná klasifikácia výdavkov verejnej správy a jej význam v Slovenskej 

republike. Charakteristika a financovanie sieťových odvetví a odvetví 

technickej infraštruktúry (doprava, energetika poštové služby, vodné 

a odpadové hospodárstvo). Aktuálne otázky. 

17. Význam tretieho sektora v národnom hospodárstve, špecifiká a zdroje jeho 

financovania.  

18. Verejná správa v sektorovej štruktúre ekonomiky a jej subsystémy. Úlohy 

verejných financií a ich nástrojov pri zabezpečovaní makroekonomickej 

rovnováhy a vytváranie podmienok pre efektívnu alokáciu zdrojov. 

19. Fiškálna politika a udržateľnosť verejných financií v dlhom období, fiškálne 

deficity a finančné krízy. Možnosti financovania rozpočtovej nerovnováhy 

a ich dôsledky. 

20. Riadenie verejných financií – zložky, procesy, reformy. Reforma riadenia 

verejných financií v SR a vstup SR do Európskej menovej únie. Riadenie 

verejných výdavkov. Riadenie likvidity a štátneho dlhu. 

21. Mikroekonomické východiská zabezpečovania verejných statkov a ich 

behaviorálne implikácie k vládnemu paternalizmu (využívanie kognitívnych 

skreslení). 
 

 

 
 


