
Otázky  na  ŠZS  inžinierske  štúdium 
Podniková ekonomika 

Ak rok 2002/2003 
POZOR!! Forma sa ešte zmení, obsah by sa zmeniť nemal!!!  

Odporúčam priebežne kontrolovať, či nenastali zmeny. 
 
1. Podnik a podnikanie v trhovej ekonomike 

- Druhy podnikov. 
- Právne formy podnikov (fyzické a právnické osoby). 
- Zdanenie príjmov fyzických a právnických osôb v závislosti od právnej formy 

podniku. 
 
2. Investičný majetok 

- Klasifikácia IM. 
- Oceňovanie a opotrebovanie IM. 
- Analýza extenzívneho a intenzívneho využitia výrobného zariadenia. 
- Daňové odpisovanie majetku podniku. 

 
3. Zásobovanie podniku 

- Úloha zásobovacej činnosti. 
- Analýza zásob (objem a štruktúra zásob, analýza obratovosti zásob). 

 
4. Výrobná činnosť podniku 

- Výrobný proces. 
- Analýza objemu výroby (spôsob vyjadrenia objemu výroby, analýza objemových 

ukazovateľov, analýza sortimentu výroby). 
- Mikroekonomické aspekty produkčnej funkcie. 

 
5. Pracovná sila ako výrobný faktor 

- Analýza počtu, pohybu a štruktúry pracovníkov. 
- Analýza produktivity práce. 
- Analýza využitia pracovnej sily. 

 
6. Predaj ako dôležitá súčasť podnikovej činnosti 

- Podstata a úlohy predaja v podniku. 
- Tradičná analýza tržieb. 
- Trhovo orientovaný postup analýzy tržieb. 

 
7. Výrobková politika podniku 

- Podstata výrobkovej politiky. 
- Životný cyklus výrobku. 
- Dlhodobá a krátkodobá výrobková analýza, metódy stanovenia výrobkových 

preferencií. 
 
8. Náklady podniku a analýza nákladov podniku na základe finančného účtovníctva 

- Charakteristika a klasifikácia nákladov. 
- Osobitosti mikroekonomickej analýzy nákladov. 
- Analýza celkových nákladov a hospodárnosti podniku. 
- Možnosti znižovania nákladov. 

 



9. Ohodnocovanie majetku podniku 
- Zásady a metódy ohodnocovania majetku. 
- Metódy a modely analýzy hodnoty podniku. 
  
 

10. Finančné hospodárstvo podniku 
- Majetková štruktúra podniku. 
- Analýza aktivity podniku (faktory vyplývajúce na aktivity). 
- Modely analýzy ukazovateľa ROA. 
- Vplyv DPH na CASH FLOW. 

 
 
11. Hospodársky výsledok podniku 

- Štruktúra hospodárskeho výsledku. 
- Analýza tvorby a použitia hospodárskeho výsledku. 
- Dane z príjmov. 
- Zdanenie hospodárskeho výsledku,. 
- Daňové výdavky a daňové náklady. 

 
 
12. Kapitálová štruktúra podniku 

- Činitele ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre. 
- Náklady vlastného a cudzieho kapitálu ako rozhodujúci činiteľ kapitálovej 

štruktúry. 
- Modelové prístupy k riešeniu kapitálovej štruktúry.  

 
 
13. Dividendová politika akciovej spoločnosti 

- Rozhodovanie o druhu dividendy, výške dividendy. 
- Činitele ovplyvňujúce dividendovú politiku. 
- Dividendové teórie. 

 
 
14. Stratégie zamerné na dosahovanie zisku 

- Tradingové stratégie (singulárne a kombinované). 
- Arbitrážne stratégie (bezrizikové a rizikové). 

 
 
15. Stratégie zamerané na znižovanie rizika 

- Hedgingové stratégie, poistenie, manažment aktív a pasív. 
 
16. Opčné kontrakty. 

- Podstata, kritický vývoj. 
- Základné opčné teórie. 
- Opčné kontrakty mimoburzového trhu (cap, floor, collar). 
- Opčné listy (warranty). 

 
17. Finančné inovácie a finančné riziká hospodárskych subjektov (trhové, úverové,    

úrokové, menové a riziko likvidity). 
 



 
18. Ekonomika a finačný systém 

- Charakteristika finančného trhu. 
- Trendy na svetových finančných trhoch. 
 

19. Inštrumenty kolektívneho investovania 
- Investičné a podielové fondy. 
- Penzijné fondy. 

 
20. Dlhodobé dlhové inštrumeny. 

- Raating. 
- Inovácie na trhu dlhopisov. 
 

21. Teória portfólia. 
- Selektívny model Markowitza. 
- Riziko portfólia. 
- Efektívne hranice a optimálne portfólia. 

 
22. Teória efektívnych trhov a anomálie efektívnych trhov 

- Akvizície, 
- Emisia nových akcií, 
- Efekt malých akciových spoločností, 
- Efekt nízkeho P/E, 
- Januárový a pondelkový efekt. 

 
23. Výnosnosť a rizikovosť investičných projektov 

- Základné smery vecného investovania, 
- Kritériá vecného investovania, 
- Kvantifikácia výnosnosti projektov, 
- Kvantifikácia rizikovosti projektov. 

 
24. Rozpočet kapitálových výdavkov a peňažných príjmov z investovania 

- Ročné peňažné príjmy z investovania, 
- Kapitálové výdavky, 
- Kapitálový rozpočet pri obmedzených zdrojoch.  

 
25.  Investovanie na kapitálovom trhu v SR 

- Burzový trh a jeho regulácia. 
- Mimoburzové (OTC) trhy. 
- Štátny dozor nad kapitálovým trhom. 

 
 


