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Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
sa v rámci pedagogickej činnosti zameriava na
výučbu predmetov z oblasti bankovníctva,
finančných trhov, regulácie, menovej teórie
a politiky a medzinárodných financií.

 Zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch
vzdelávania
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- Operácie komerčných bánk - Kapitálové trhy - Medzinárodné financie
- Účtovníctvo bánk - Kolektívne investovanie - Menová analýza a prognóza
- Manažment a marketing bánk    - Investičné analýzy na KT - Medzinárodné finančné centrá
- Hypotekárne bankovníctvo - Behaviorálne financie - Opčné a swapové obchody
- Podnikanie komerčných bánk - Operácie na FT - Finančné programovanie
- Investičné bankovníctvo - Forex
- Dejiny peňažníctva  
- Platobný styk
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Zameranie predmetov 

Bankovníctvo Finančné trhy
Mena a medzinárodné 

financie

- Commercial Bnks Operations - Capital Markets - International Finance
- International Fin.  Market - Monetary Policy in Euroarea

- International Financial Centres
- Monetary Analysis & Forecasting
- Financial Programming
- Forex
- Internat. Monetary Economics
- Econ. Models in Internat. Finance



Študenti programu Bankovníctvo majú možnosť prihlásiť sa na
dvojitý diplom s Nottingham Trent University v rámci študijného
programu Medzinárodné financie a študijného programu International
Finance v anglickom jazyku.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií zabezpečuje tento
program s Katedrou financií a KBMF má tieto predmety:

1. Commercial Banks Operations
2. International Finance
3. Monetary analysis and Forecasting
4. Financial Programming



PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent študijného programu Bankovníctvo je
odborníkom, ktorý má znalosti z oblasti bankovníctva,
finančných trhov, menovej politiky a medzinárodných
financií.

Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky,
systemizovať, analyzovať, kvalifikovane rozhodovať
o metodických, teoretických, praktických a koncepčných
otázkach v rámci inštitúcií a procesov v bankovníctve a na
finančnom trhu na rôznych úrovniach riadenia, správy
a podnikania, a to aj v medzinárodnom rozsahu.

Absolventi študijného programu Bankovníctvo sú
pripravení pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, v
bankách, na burzách, v oblasti kapitálového trhu,
centrálneho bankovníctva, ako aj v podnikateľských
subjektoch s medzinárodnými finančnými aktivitami.



PRÍĎTE MEDZI NÁS!



1. doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. – guvernér Národnej banky Slovenska

2. Ing. Marián Jusko, PhD. – prezident Republikovej únie zamestnávateľov, bývalý 

guvernér NBS

3. Ing. Vladimír Masár – partner Deloitte Touche Slovensko, bývalý guvernér NBS

4. Ing. Marcel Tirpák, PhD. – ekonóm Európskej centrálnej banky

5. Ing. Martin Svitek, PhD. - Európska komisia, Brusel

6. Ing. Ivan Matušek, PhD. – Slávia Capital, o.c.p.

7. Ing. Marek Kudzbel, PhD. – Sympatia Finance, a.s.

8. Ing. Kaba Mamadou Saliou, PhD. – senior treasury analyst, Honeywell International

9. Ing. Martin Svitek, PhD. – EÚ - Brusel 

10. Ing. Miroslav Švec – partner; Premier Consulting - Lopata, Švec & Partners

11.Ing. Peter Kušnír – Slávia Capital, o.c.p.

12. Ing. Gregor Bajtay – riaditeľ Odboru štatistiky NBS

13.Ing. Mgr. Peter Špeťko, PhD. – KPMG, manager

a mnohí ďalší úspešní absolventi.....


