
Otázky na štátnu skúšku na I. stupni štúdia NHF ak. r. 2018/2019 

Financie, bankovníctvo a investovanie 
 

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

ECB, postavenie národných centrálnych bánk. ESCB.  

2. Základné a modifikované transmisné mechanizmy menovej politiky.  

3. Konvenčná a nekonvenčná menová politika ECB a FRS. Porovnanie nástrojov. Exitová 

stratégia.  

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

legislatívne zabezpečenie. Základné atribúty finančného investovania.  

5. Riziko na FT. Špecifické riziko a jeho hodnotenie – rating. Kvantifikácia trhového rizika. 

Riadenie rizika na peňažnom trhu – využitie derivátov na peňažnom trhu.   

6. 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.   

7. Zmenka ako cenný papier peňažného trhu, jej špecifiká, legislatívne predpoklady fungovania 

zmenky na peňažnom trhu. Využitie zmenky na peňažnom trhu.   

8. Peňažný trh a jeho formy. Medzibankový trh a jeho úrovne. Fungovanie medzibankového trhu v 

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

9. Obchodovanie na peňažnom trhu. Repo obchody a repo tendre. Podstata repo obchodov, druhy 

repo obchodov, ich využitie.  

10. Likvidita a solventnosť komerčnej banky.  

11. Kapitál a kapitálová primeranosť komerčnej banky.  

12. Aktívne operácie komerčných bánk.  

13. Pasívne operácie komerčných bánk.  

14. Hypotekárne bankovníctvo, hypotekárne obchody a ich charakteristika.  

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

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

16. Verejný sektor v systéme národného hospodárstva, možnosti merania jeho veľkosti. Dôvody 

existencie verejného sektora vo vzťahu k funkciám verejných financií.  

17. Podstata teórie fiškálneho federalizmu a teórie verejnej voľby. Význam týchto teórií pri 

rozhodovaní o alokácii a redistribúcii verejných zdrojov. 

18. Ekonomická podstata verejných príjmov s dôrazom na daňové príjmy. Náklady zdanenia. 

Daňový dopad a daňový presun na konkurenčnom trhu pri čiastkovej rovnováhe. 

19. Ekonomická podstata verejných výdavkov. Faktory, modely a teórie rastu verejných výdavkov. 

Efektívnosť verejných výdavkov. Oceňovanie nákladov a úžitkov verejných projektov. 

Aktuálne otázky. 

20. Vzťah verejných príjmov a verejných výdavkov. Vývoj názorov na rovnováhu verejných 

financií, podstata, príčiny vzniku a spôsoby financovania fiškálnej nerovnováhy. Ekonomická 

podstata finančných kategórií deficit štátneho rozpočtu, štátny dlh a verejný dlh.  

21. Zdroje financovania podnikateľskej sféry. Externé a interné zdroje. Samofinancovanie podniku. 

Úver ako hlavný externý zdroj financovania podnikových potrieb. Alternatívne zdroje 

financovania. 

22. Obežné aktíva a ich kolobeh. Určovanie celkovej potreby prevádzkového kapitálu podniku. 

Financovanie obežných aktív podniku – charakteristika jednotlivých variantov. Riadenie 

podnikových zásob, pohľadávok a pohotových prostriedkov. 

23. Makroekonomické a podnikové poňatie investícií. Kapitálové plánovanie (rozpočtovanie) a jeho 

etapy. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícií. Riziká a neistoty, opcie v investičnom 

rozhodovaní. Vplyv rozhodnutí o financovaní na efektívnosť investičného projektu.  

24. Malé a stredné podniky v podnikateľskom prostredí – vymedzenie, charakteristika a význam, 

funkcie a problémy. Špecifiká financovania MSP a ich finančná podpora. 



25. Okolie podnikateľských subjektov a jeho vplyv na finančnú politiku podniku. Hodnotenie 

podnikateľského prostredia SR Svetovou bankou, Podnikateľskou alianciou Slovenska. 

26. Všeobecná charakteristika daní, definovanie dane ako nástroja štátu, zámery daňovej politiky, 

členenie daní, daňové zásady. 

27. Základné a vedľajšie daňové náležitosti (subjekt dane, predmet dane, základ dane, sadzby daní, 

niektoré ďalšie daňové náležitosti).  

28. Charakteristika súčasnej daňovej sústavy (prehľad daní z hľadiska ich daňového určenia a 

daňovej právomoci), aktuálne otázky. 

29. Postavenie priamych daní v daňovom systéme SR. Zdaňovanie dôchodkov a majetku. Aktuálne 

problémy. 

30. Postavenie a funkcia nepriamych daní v daňovom systéme SR. Princíp fungovania a zdaňovania 

nepriamych daní so zameraním na DPH. 


