
Ekonomika  
 
1. Vývoj teórií firmy 
2. Produkčná funkcia v krátkom a dlhom období, technická, nákladová a ekonomická 

efektívnosť 
3. Stanovenie nákladov na kapitál, modely optimálnej kapitálovej štruktúry a stanovenie 

finančnej páky podniku 
4. Analýza bodu obratu z hľadiska homogénnej a nehomogénnej výroby a vplyv 

prevádzkovej páky na efektívnosť nákladov 
5. Stupne efektívnosti nákladov, intenzifikačné a substitučné náklady výroby 
6. Klasické a moderné prístupy k meraniu výkonnosti podniku. 
7. Model podnikovej rovnováhy v podmienkach dokonalej a  nedokonalej konkurencie. 
8. Model podnikovej rovnováhy v podmienkach nedokonalej konkurencie. 
9. Chápanie pojmu kontroling, vývoj kontrolingu v anglofónnych a germánskych krajinách, 

vývojové stupne. Koncepcia kontrolingu, ciele a funkcie kontrolingu. 

10. Diferenciácia kontrolingu podľa zamerania na jednotlivé činnosti podniku. Personálny 
kontroling. Nákladový kontroling. Kalkulácie a kalkulačný systém, druhy kalkulácií, ich 
úloha v podnikovom kontrolingu. 

11. Koordinácia ako systém orientovaný na kontroling. 

12. Postup pri zavádzaní kontrolingu, fázy zavádzania, obsahová štruktúra fázy definície 
projektu vybudovania kontrolingu a fázy vlastnej tvorby projektu kontrolingu. 
Organizácia kontrolingu a jeho začlenenie do organizačnej štruktúry podniku. Vzťah 

kontrolér – manažér, kontrolér – účtovník. 

13. Dopredná a spätná väzba – dôležitý prvok plánovacieho procesu a kontrolného systému, 
ako podsystému kontrolingu. 

14. Štandardy a ich stanovovanie. Odchýlky a ich analýza. 

15. Investícia – pojem, členenie špecifiká investovania, investičné stratégie. 
16. Kapitálové výdaje, peňažné príjmy a cash flow z investovania. 
17. Investičný projekt – pojem, členenie, fázy realizácie IP. 
18. Metódy hodnotenia investícií.  
19. Technicko-ekonomická štúdia – charakter, obsah, náplň. 
20. Analýza rizika investičnej činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manažment  
 

1. Vývoj pojmu stratégia, prístupy k strategickému manažmentu, princípy strategického 
myslenia, proces strategického riadenia, vývoj teórie a praxe strategického manažmentu. 
Cieľová orientácia podniku, vízia podniku, poslanie podniku, strategické ciele – ich  
hierarchia a typy. 

2. Skúmanie prostredia podniku interné a externé prostredie a metódy skúmania prostredia 
podniku. 

3. Metódy portfóliovej analýzy a podnikové stratégie. 
4. Podnikateľské a funkčné stratégie. Implementácia stratégie a strategická kontrola. 
5. Podstata a význam medzinárodného a manažmentu a podnikania, manažéri 

a medzinárodné pracovné prostredie, globalizácia a jej vplyv na medzinárodné 
podnikanie 

6. Etika podnikateľského prostredia, dôvody jej vzniku, medzinárodná podnikateľská etika 
a morálne princípy v medzinárodnom podnikaní 

7. Vymedzenie pojmu kultúra, firemná kultúra, jej prvky a faktory, medzinárodné 
podnikanie a rozdiely medzi kultúrami, kultúrne dimenzie podľa Geerta Hofstedeho 
a Alfonsa Trompenaarsa 

8. Nadnárodné spoločnosti a ich význam vo svetovej ekonomike, ich historický vývoj, 
transakcie a vnútorný mechanizmus nadnárodných spoločností, formy vstupu na 
zahraničný trh 

9. Charakterizujte modely správania sa medzinárodných firiem na základe firemnej kultúry, 
firemných hodnotách a manažérskeho štýlu – Perlmutterov EPRG model a matica 
medzinárodných stratégií podľa Prahalada a Doza 

10. Charakterizujte pojem kvalita, manažment kvality, jeho funkcie a základné pojmy 
súvisiace s kvalitou podľa normy ISO 9001:2008. Popíšte vývojové etapy manažmentu 
kvality. 

11. Definujte komplexné riadenie kvality, princípy, piliere a príčiny neúspešného zavedenia 
TQM do podniku. Vymenujte a popíšte Demingové zásady riadenia kvality.  

12. Charakterizujte prístupy k riadeniu kvality jednotlivých predstaviteľov: Deming, Juran, 
Crosby, Feigenmbaum a Taguchi. 

13. Definujte plánovací proces, Juranovu trilógiu kvality, špirálu kvality. Vymenujte 
a charakterizujte metódy plánovania a benchmarking. 

14. Charakterizujte manažérske systémy riadenia podľa HACCP, OHSAS, ISO (normy ISO 
radu 9000, 14 000, 22 000) a uveďte medzi nimi rozdiely. Popíšte model systému 
manažérstva založený na procesnom prístupe. Uveďte podstatu, cieľ a prvky systémov 
Six Sigma, JIT, TPS a štíhleho riadenia. Charakterizujte metódu Poka-Yoke. Objasnite 
metódu „5S“. 

15. Vymedzte pojem kaizen a reinžiniering a určite rozdiely medzi nimi. Charakterizujte 
zmenu, Lewin – Scheinov model a analýzu silových polí. Definujte kontrolu kvality, 
meranie a typy kontroly. Vymenujte a popíšte nástroje riadenia kvality. 

16. Osobnosť manažéra a rozvoj jeho kompetentnosti. Základné znaky osobnosti a ich 
pozitívne prehlbovanie. Vnútorné a vonkajšie faktory rozvoja osobnosti. Štruktúra 
kompetentnosti manažérov. Manažéri, ich postavenie a obsah práce. základné funkcie 
manažéra a ich klasifikácia. Manažérske roly v manažérskej praxi. 

17. Vedenie ľudí a štýl vedenia. Faktory pôsobiace na proces vedenia ľudí. Podstata 
a klasifikácia štýlov vedenia ľudí. Voľba štýlu vedenia. 

18. Tímová organizácia a práca manažérov. Podstata tímu, typy tímov a ich klasifikácia, 
funkcie a vlastnosti vedúceho tímu. 



19. Pracovné porady v práci manažéra. Podstata, prednosti a účel pracovných porád. 
Organizácia pracovnej porady – príprava, vedenie, zhodnotenie a realizácia záverov. 
Problémy pri realizácii pracovných porád a ich riešenie. 

20. Moc, právomoc a zodpovednosť, ich vzájomný vzťah v práci manažéra. Delegovanie ako 
hlavná úloha a nástroj manažéra. Prednosti a nedostatky centralizácie a decentralizácie 
rozhodovania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finančná analýza a finančné plánovanie 

1. Postavenie finančno-ekonomickej analýzy v riadení podniku (pojem a charakteristika 
členenie podnikových analýz, funkcie, zásady pri ich vykonávaní, všeobecný postup pri 
vykonávaní analýz, finančné a ekonomické ukazovatele, jeho charakteristika, členenie, 
sústava ukazovateľov).  

2. Metódy kvantifikácie vplyvu zmien analytických ukazovateľov na zmenu syntetického 
ukazovateľa pri aditívnej väzbe a multiplikatívne väzbe. 

3. Kvantifikácia vplyvu mien faktorov determinujúcich zmenu syntetického ukazovateľa 
v pyramídovej sústave ukazovateľov. (popis pyramídovej sústavy ukazovateľov, 
všeobecný postup pri kvantifikácii vplyvu zmien determinantov, konkrétne 
pyramídového rozkladu rentability celkového kapitálu.  

4. Definujte pojem finančná analýza podniku, na čo slúži, oblasti fin. analýzy, postup pri 
vykonávaní finančnej analýzy. 

5. Zdroje informácií pre finančnú analýzu. Analýza súvahy podniku (horizontálna 
a vertikálna analýza, majetková a kapitálová štruktúra, zlaté bilančné pravidlo).  

6. Hodnotenie krátkodobej, dlhodobej likvidity a aktivity podniku.  
7. Analýza peňažných tokov podniku – metódy a formy zostavovania výkazu peňažných 

tokov. Ukazovatele cash flow a ich hodnotenie.    
8. Analýza výsledku hospodárenia podniku – štruktúra výsledku hospodárenia, analýza 

tvorby a použitia výsledku hospodárenia, analýza nulového bodu. 
9. Metódy a modely predikcie finančného stavu podniku.  
10. Hodnotenie zadlženosti podniku, ukazovatele trhovej hodnoty.    
11. Hodnotenie rentability podniku. Vzťah medzi úrokovou mierou a rentabilitou vlastného 

kapitálu, daňový štít, vplyv ukazovateľov rentability na platobnú schopnosť podniku. 
12. Vzťahy medzi ukazovateľmi finančnej analýzy - Du Pontove rovnice, pyramídové 

sústavy ukazovateľov – vlastného imania, produktivity práce, likvidity.   
13. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti transformácie vstupov na výstupy. 
14. Moderné metódy hodnotenia finančnej výkonnosti podniku. 
15. Finančný plán ako súčasť komplexného plánu podniku, jeho funkcie a postavenie 

v komplexnom pláne podniku. Tvorba finančného plánu – stanovenie cieľov, základná 
stratégia, finančného plánu – projekty. 

16. Členenie plánov z pohľadu časovej dimenzie plánovacej činnosti. Metódy a modely 
tvorby finančného plánu. 

17. Metódy a modely plánovania optimálnej kapitálovej štruktúry. 
18. Postup tvorby finančného plánu súvahy a výsledovky metódou percentuálneho podielu na 

tržbách, metódou denných predajov, metódou pomerových ukazovateľov. 
19. Plánovanie cash flow. Štruktúra a obsah plánu cash flow. Vzťah plánu cash flow k plánu 

výsledovky  a súvahy. 
20. Kontrola finančného plánu – hodnotenie jeho úrovne a kvality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podnikateľské riziko 

1. Definovanie rizika, historický vývoj rizika a neistoty, členenie rizík. 
2. Podnikateľské riziko, zdroje podnikateľského rizika, členenie podnikateľských rizík. 
3. Proces riadenia rizík, charakteristika jednotlivých etáp, zmeny v riadení rizika. 
4. Kvantifikácia rizika, riziko a pravdepodobnosť, interpretácia kvantifikácie rizika 

individuálnej investície. 
5. Teória portfólia, predpoklady, kvantifikácia výnosov a rizika portfólia, vplyv vzájomného 

pôsobenia jednotlivých častí portfólia na riziko celkového portfólia. 
6. Analýza citlivosti ako nástroj pri riadení rizika, využitie a etapy zostavenia analýzy 

citlivosti. 
7. Nástroje na riadenie rizík – diverzifikácia, flexibilita – charakteristika, výhody 

a nevýhody. 
8. Nástroje na riadenie rizík – delenie rizika, prenos rizika a poistenie– charakteristika, 

výhody a nevýhody. 
9. Investičné riziko – charakteristika, investičná stratégia, oceňovanie investícií, metódy, 

diverzifikačný efekt, činitele ovplyvňujúce investičné rozhodnutia. 
10. Fundamentálna analýza finančných investícií, zložky a výstupy fundamentálnej analýzy. 
11. Technická a psychologická analýza finančných investícií, zložky, postup a výstupy. 
12. Inflačné riziko – charakteristika, vzájomný vzťah cenového a inflačného rizika, vplyv 

inflácie na podnik. 
13. Úrokové riziko – charakteristika, makroekonomický rozmer úrokového rizika, nástroje na 

riadenie úrokového rizika, využitie finančných derivátov. 
14. Menové riziko – charakteristika, faktory ovplyvňujúce vývoj kurzu, nástroje na riadenie 

translačného a ekonomického menového rizika. 
15. Nástroje na riadenie transakčného menového rizika, charakteristika jednostranných 

a dvojstranných opatrení. 
16. Úverové riziko – charakteristika, aktívne a pasívne úverové riziko, úverové riziko 

z pohľadu podniku a finančného sprostredkovateľa. 
17. Zdroje financovania ako faktor rizika, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojov 

financovania, cena zdrojov financovania. 
18. Finančné deriváty ako nástroje na riadenie rizika, definovanie, výhody a nevýhody 

jednotlivých finančných derivátov. 
19. Politické riziko – charakteristika a zložky politického rizika, hodnotenie politického 

rizika. 
20. Podnikateľské riziko v poľnohospodárstve, rozdiely v porovnaní s inými odvetviami 

hospodárstva, nástroje na znižovanie rizika v poľnohospodárstve. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dane podnikateľských subjektov 

1. Makroekonomické aspekty daní - efektívnosť daní, nadmerné daňové bremeno.  
2. Daňová incidencia a meranie daní a ich účinkov. 
3. Daň, daňové náležitosti, klasifikácia daní a charakteristika daňovej sústavy SR. 
4. Správa daní a poplatkov... - daňové konanie a daňové sankcie. 
5. Zák. č. 582/2004 Z.z. – dane z nehnuteľností (hlavné daňové náležitosti a spôsob 

platenia dane). 
6. Zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z  príjmov – všeobecná charakteristika a vymedzenie zákl. 

pojmov. 
7. Daň z príjmov FO – daňovníci, spôsoby zdanenia a typy príjmov.  
8. Daň z príjmov FO – základ dane, sadzba dane, daňový bonus a spôsob vyberania a 

platenia dane. 
9. Daň z príjmov PO - daňovníci, spôsoby zdanenia a predmet dane. 
10. Daň z príjmov PO – základ dane, sadzba dane a spôsob vyberania a platenia dane.   
11. Dane z príjmov – daňovo uznateľné a neuznateľné výdavky.  
12. Dane z príjmov - rezervy a opravné položky, odpisové režimy a odpisy hmotného a 

nehmotného majetku. 
13. Dane z príjmov – zdanenie zrážkou a zamedzenie medzinárodného dvojitého zdanenia. 
14. Zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z  pridanej hodnoty (DPH) – všeobecná charakteristika 

a vymedzenie fungovania dane v rámci vnútorného trhu Európskych spoločenstiev. 
15. DPH – subjekt dane, predmet dane, princíp fungovania dane a vplyv pozície neplatiteľa 

v reťazci platiteľov.   
16. DPH – miesto zdaniteľného obchodu, vznik daňovej povinnosti, základ dane a sadzba 

dane. 
17. DPH – oslobodené zdaniteľné obchody, problematika odpočítania dane na vstupe 

(podmienky a rozsah odpočítania a osobitné prípady odpočítania). 
18. DPH – osoby povinné platiť daň a spôsob platenia a vyberania dane  
19. Všeobecná charakteristika spotrebných daní z pohľadu EÚ a  vymedzenie základných 

pojmov. 
20. Jednotlivé spotrebné dane (predmet dane, základ dane, sadzby dane a spôsob platenia 

a vyberania dane).  
 
 
 


