ÚM STU, š tudijný program: IPPP

TEMATICKÉ OKRUHY k ŠZS – Bakalárska práca a obhajoba
Finančné riadenie a Ekonomika:
1) Popíšte ekonomické subjekty a vzťahy medzi nimi. Uveďte základné trhy medzi ekonomickými
subjektmi. Kto vytvára dopyt a kto ponuku.
2) Spotrebiteľské správanie - analýza dopytu, dopytová f-cia, zákon klesajúceho dopytu.
Pozadie krivky dopytu, pohyb po krivke dopytu, posun krivky dopytu, dopyt a efekt zmeny
ceny statku.
3) Dôchodok a nerovnosti. Mzdy, renta, zisk. Rozdelenie dôchodku. Dôchodok a bohatstvo.
Diferenciácia vlastníctva bohatstva, faktory spôsobujúce nerovnosti.
4) Finančný trh – charakteristika, kapitálový trh, peňažný trh, subjekty finančného a kapitálového
trhu, nástroje kapitálového a finančného trhu.
5) Charakteristika finančného manažmentu, finančné ciele, úlohy a činnosti, podstata
podnikových financií.
6) Zdroje financovania podniku (externé a interné zdroje podniku, samofinancovanie podniku,
finančná podpora štátu, osobitné formy financovania).
7) Charakterizujte úvery. Členenie úverov, definujte rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými
úvermi, uveďte príklady.
8) Úrokové sadzby, ich tvorba, fixná a variabilnú úroková sadzba, Euribor
9) Riadenie finančných tokov podniku – Cash flow (charakteristika a význam CF, kategórie
a zostavenie výkazu CF – metódy zoastavenia CF, možnosti zvyšovania CF.
10) Finančná analýza podniku - pramene údajov pre finančnú analýzu (Súvaha, výkaz ziskov a strát,
Cash flow), pomerové ukazovatele, analýza „ex post“ a „ex ante“.
11) Investície ich charakteristika a základné členenie, investičný proces, jeho fázy, efektívnosť
investícií a ich význam z hľadiska rozvoja podniku.
12) Rozhodovanie o investíciách z rôznych hľadísk, investičné riziká, spôsob získavania finančných
zdrojov, určovanie nákladov na investície, jednorázové náklady, odhad budúcich výnosov a rizík,
investičný plán a jeho fázy, investičné projekty a ich členenie.
13) Metódy hodnotenia investícií základné členenie, čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento
a doba návratnosti. Príklady využitia daných metód v praxi.
14) Investičné portfólio. Jeho základná skladba, návrh vhodného portfólia z hľadiska vhodnosti pre podnik
a pre jednotlivca, magický trojuholník, investovanie do podielových fondov vzhľadom na tvorbu
portfólia, typy podielových fondov.

