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Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo 

1. stupeň, bakalárske štúdium  

 

Okruhy na štátnu záverečnú skúšku 

1. Verejný sektor a verejné financie. Dôvody existencie verejného sektora vo vzťahu k funkciám 

verejných financií. Teória verejnej voľby a jej význam pri rozhodovaní o alokácii a redistribúcii 

verejných zdrojov  

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

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

3. Ekonomická podstata a efektívnosť verejných výdavkov. Verejné statky a externality. 

Oceňovanie nákladov a úžitkov verejných projektov.  

4. Vzťah verejných príjmov a verejných výdavkov na jednotlivých úrovniach verejnej vlády. 

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

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

5. Financovanie podnikateľského subjektu. Externé a interné zdroje financovania. 

Samofinancovanie podniku.  

6. Obežné aktíva a ich kolobeh. Stanovenie celkovej potreby prevádzkového kapitálu. 

Riadenie podnikových zásob, pohľadávok, pohotových prostriedkov. Varianty financovania 

obežných aktív.  

7. Investičné rozhodovanie podnikateľského subjektu. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti 

investícií. Riziká a neistoty, opcie v investičnom rozhodovaní. Vplyv rozhodnutí o financovaní 

na efektívnosť investičného projektu.  

8. Malé a stredné podniky v podnikateľskom prostredí. Osobitosti financovania MSP. Finančná 

podpora MSP.  

9. Podielová daň ako verejný príjem miest, obci a VUC. Jednotlivé druhy príjmov fyzickej osoby 

a k nim prislúchajúce formy uplatnenia nákladov. Položky znižujúce základ dane a daňovú 

povinnosť pri fyzických osobách. Proporcionálnosť a progresívnosť daňových sadzieb 

fyzických osôb.  

10. Nepriame dane ako verejný príjem štátneho rozpočtu. Stupeň harmonizácie nepriamych 

daní. Podmienky registrácie DPH a proces obchodovania medzi platiteľmi a neplatiteľmi DPH 

v rámci únie, a tretích krajín. Možnosti uplatnenia zníženej sadzby dane pri nepriamych 

daniach.  

11. Kapitál komerčnej banky, jeho postavenie v bilancii banky, význam, funkcie a kvantitatívne 

vymedzenie.  

12. Likvidita a solventnosť komerčnej banky vo väzbe na obchodnú činnosť banky a aktuálny 

vývoj na bankovom trhu.  

13. Význam riadenia rizík pre jednotlivcov, podnikateľov a spoločnosť. Proces a fázy riadenia 

rizík. Metódy a techniky riadenia rizík a ich využitie v rôznych situáciách fyzických a 

právnických osôb.  

14. Poistiteľnosť jednotlivých druhov rizík a ich klasifikácia. Zdroje osobných a podnikateľských 

rizík. Význam a úloha poistenia v procese riadenia rizík. Produkty životného a neživotného 

poistenia. Charakteristika a štruktúra poistnej zmluvy. Právne náležitosti a princípy poistných 

zmlúv.  
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15. Subjekty poistného trhu. Vzájomné interakcie subjektov na poistnom trhu. Úlohy subjektov v 

riadení rizík. Procesy a činnosti prebiehajúce v poisťovniach a ich úlohy. Oceňovanie a 

upisovanie rizík. Produkcia. Správa poistných zmlúv. Likvidácia poistných udalostí. Tvorba a 

investovanie prostriedkov technických rezerv. Ostatné činnosti v poisťovni.  

 

Priebeh štátnej záverečnej skúšky 

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

komplexné zhodnotenie problematiky a návrhy riešenia. Študent by mal vedieť zužitkovať 

nadobudnuté vedomosti z oblasti financií – konkrétne podnikateľských a verejných financií, 

daňovníctva, bankovníctva poisťovníctva, ako aj možnosti využitia kvantitatívnych a 

experimentálnych metód v jednotlivých oblastiach. 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.  

  


