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Okruhy na štátnu záverečnú skúšku 

1. Súkromné a verejné riešenia odstraňovania externalít.  

2. Efektívnosť daní z pohľadu tvorcov politiky a z pohľadu daňovníka – behaviorálny prístup. 

3. Asymetria informácií a úloha verejných vlád pri jej odstraňovaní. Morálny hazard.  

4. Behaviorálna ekonómia blahobytu. 

5. Finančná výkonnosť podnikateľského subjektu. Finančná analýza, finančné výkazy. 

Ukazovatele finančnej situácie/výkonnosti podnikateľského subjektu a ich využitie.   

6. Modely dividendovej politiky podnikateľského subjektu a ich praktické aspekty. Fúzie a ich 

finančné vysporiadanie. Financovanie podnikov vo väzbe na právnu formu podnikania.    

7. Kapitálové náklady podnikateľského subjektu. Maximalizácia trhovej hodnoty 

podnikateľského subjektu, podstata finančnej a prevádzkovej páky. Prístupy k optimalizácii 

kapitálovej štruktúry podnikateľského subjektu a ich význam. 

8. Determinanty hodnoty podnikateľského subjektu.  Objektívna, objektivizovaná, subjektívna, 

trhová hodnota podniku. Metódy ohodnotenia podnikateľského subjektu a ich využitie.   

9. Pravidlá rozhodovania o investičných príležitostiach. Rozhodovanie za neistoty a za rizika. 

Riziko výnos likvidita.   

10. Diverzifikácia a riziko portfólia. Vzťah medzi rizikom a očakávaným výnosom. Teória portfólia 

a jej význam pri investičnom rozhodovaní. 

11. Meranie a riadenie finančných rizík ako súčasť kreditného a trhového rizika. 

12. Operačné riziko a riešenie krízových situácií. Regulácia a jej význam v čase finančnej krízy.  

13. Optimálny daňový systém, efektívnosť zdanenia a efektívnosť výberu konkrétnej dane. 

Vzájomný vzťah efektívnosti a spravodlivosti zdanenia.  

14. Spravodlivosť v daniach, dva najznámejšie princípy spravodlivosti zdanenia a podstata 

princípov spravodlivého zdanenia. Progresivita zdanenia a alternatívy progresivity 

zdanenia.  

15. Postoje daňových subjektov a vlády na optimálny daňový systém, daňové reformy a 

daňová politika. Alternatívne modely štruktúry priamych a nepriamych daní v 

ekonomikách. 

 

Priebeh štátnej záverečnej skúšky 

Každý okruh v sebe zahŕňa teoretické východiská, analytické vyhodnotenia a metodológiu, 

syntetické zhodnotenie, komplexné zhodnotenie problematiky a návrhy riešenia. Študent by 

mal vedieť zužitkovať nadobudnuté vedomosti z oblasti podnikateľských financií, rizika a 

neistoty vo financiách, behaviorálnych verejných financií, daňovej teórie a politiky, ako aj 

možnosti využitia experimentálnej ekonómie, ekonometrie a finančnej ekonometrie pri 

analýzach a prognózach vo financiách. Študenti štátnej skúšky budú priradení do komisie na 

konkrétny deň a hodinu a podľa rozpisu sa zúčastnia štátnic. Po obhajobe záverečnej práce 

budú mať čas na prípravu odpovede na problematiku, ktorú si vytiahnu.   


