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POZOR!! Forma sa ešte môže zmeniť, obsah by sa zmeniť nemal!!!  

Odporúčam priebežne kontrolovať, či nenastali zmeny. 
 
 

1. Prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku 
- ciele, štruktúra a obsah predikčnej analýzy 
- charakteristika metód a oblastí ich použitia v nadväznosti na ich základné 
členenie 

- aplikačné aspekty Indexu IN 
 

2. Analýza výsledku hospodárenia podniku 
- štruktúra výsledku hospodárenia (VH) 
- prístupy k analýze výsledku hospodárenia (VH) 
- tradičné a moderné modely analýzy výsledku hospodárenia (VH) 

 
3. Analýza ziskovosti podniku 

- úloha analýzy ziskovosti v podnikaní 
- rozhodujúce faktory pôsobiace na vývoj ziskovosti 
- analýza tržieb a nákladov 

 
4. Výrobková analýza 

- ciele a náplň dlhodobej a krátkodobej výrobkovej analýzy 
- absolútne a pomerové ukazovatele výrobkovej analýzy 
- metódy a modely stanovenia výrobkových preferencií 

 
5. Analýza efektívnosti podniku 

- pojem a ukazovatele efektívnosti 
- modely efektívnosti podniku (pyramídový rozklad syntetických ukazovateľov 

ROA a ROE) 
- metódy kvantifikácie faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť podniku 

 
6. Riziko v podnikateľskom rozhodovaní 

- základné definície: neistota, riziko, čisté a podnikateľské riziko, postoj 
podnikateľa k riziku 

- klasifikácia podnikateľských rizík 
- identifikácia a analýza faktorov rizika 

 
7. Metódy a modely merania rizika 

- pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy 
- metódy počítačovej simulácie 
- možnosti počítačovej podpory merania rizika 

 
8. Hodnotenie rizika s využitím výsledkov merania rizika 

- podstata a náplň hodnotenia rizika 
- pravidlá rozhodovania za rizika 
- hodnotenie rizika a prijateľné riziko 

 



9. Izolované hodnotenie rizika 
- rešpektovanie rizika korekciou kritérií hodnotenia 
- hodnotenie rizika regiónov a štátov 
- hodnotenie rizika nových produktov 

 
10. Manažment rizika 

- vývoj manažmentu rizika 
- nové koncepcie systémov manažmentu rizika 
- prístupy k znižovaniu negatívnych dopadov rizika 

 
11. Finančné riadenie podniku, obsah, princípy. Finančná politika podniku. Finančné ciele 

podniku. 
 
12. Finančná a kapitálová štruktúra podniku. Činitele pôsobiace na rozhodovanie              

o finančnej a kapitálovej štruktúre. Modelové prístupy ku kapitálovej štruktúre. 
 
13. Finančná analýza vnútorných činiteľov a finančné plánovanie podniku. Analýza 

finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces) 
 

14. Kapitálový rozpočet. Kvantifikácia kapitálových výdavkov a peňažných príjmov 
z projektu. Hodnotenie efektívnosti investičných  projektov, riziko investičných 
projektov. 

 
15. Finančné zdroje podniku. Získavanie vlastného kapitálu z externých a interných 

zdrojov. Formy získavania cudzieho kapitálu. 
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