
Tézy na štátne skúšky 

Študijný program: Aplikovaná ekonómia 
Stupeň štúdia: magisterský 
Predmet: Ekonomická teória 

1. Manažment rizík v bankovníctve.  

2. Medzibankové operácie,  úrokové miery.  
3. Bazilejské dohody.  

4. Povinné minimálne rezervy.  
5. Banková únia.  

6. Medzibankové platobné, zúčtovacie a komunikačné systémy. 
7. Operácie na voľnom trhu.  

8. Transmisný mechanizmus.   
9. Neštandardné opatrenia ECB.  

10. Automatické operácie Eurosystému.    
11. Postavenie národných centrálnych bánk v Eurosystéme; Európsky systém centrálnych bánk 

(ESCB).  
12. Emisná činnosť bánk.    

13. Preferencie a rozhodovanie spotrebiteľa - rozpočtové ohraničenie spotrebiteľa, preferencie, 
funkcia užitočnosti, vlastnosti a typy preferencií, výberová funkcia.  

14. Teória spotrebiteľa – dopyt, odhalené preferencie, Slutského rovnica, rozhodovanie v čase 
a rozhodovanie za neistoty.  

15. Teória firmy – technológie, maximalizácia zisku, minimalizácia nákladov, agregovaná ponuka. 
16.  Rovnováha na dokonale konkurenčných trhoch. 

17.  Oligopol - Cournotov oligopol, Bertrandov oligopol, VonStackelbergov oligopol. 
18.  Monopol a správanie monopolu.  

19. Národné účty a platobná bilancia. 
20. Výmenné kurzy a trh výmenných kurzov. Peniaze, úrokové miery a výmenné kurzy. Cenové 

hladiny a výmenné kurzy v dlhodobom horizonte. Output a výmenné kurzy v krátkodobom 
horizonte. Fixné výmenné kurzy a intervencie na trhu výmenných kurzov. 

21. Medzinárodný monetárny systém. Markoekonomická politika a koordinácia plávajúcich 
výmenných kurzov. 

22. Optimálna menová oblasť. 
23. Model jednoduchej ekonomiky a jeho dynamické aspekty 
24. IS – LM model uzavretej ekonomiky a jeho dynamické aspekty 

25. Modely otvorenej ekonomiky a ich komparatívna statika. 
26. Základné pojmy a aparát  teórie a modelov ekonomického rastu. 

27. Harrodov – Domarov model ako prototyp modelov ekonomického rastu. 
28. Neoklasické modely ekonomického rastu 



 
 

Predmet: Kvantitatívne metódy v ekonómii 
 

1. Optimalizačné problémy a úlohy matematického programovania. Všeobecná úloha 

matematického programovania, základné pojmy a klasifikácia tried úloh. 
2. Úlohy lineárneho programovania a ich vlastnosti. Teória duality v lineárnom programovaní. 

3. Parametrické programovanie a analýza senzitívnosti v lineárnom programovaní. 
4. Optimalizačné úlohy s celočíselnými podmienkami a metódy ich riešenia. 

5. Optimalizačné sieťové modely. Základy metód CPM a PERT. 
6. Modely nelineárneho programovania, význam konvexnosti. Veta o sedlovom bode. Kuhn –

Tuckerove podmienky pre úlohu kvadratického programovania. 
7. Predmet stochastického programovania, klasifikácia úloh. Matematická formulácia úloh 

aktívneho stochastického programovania. 
8. Nelineárne ekonometrické modely vzhľadom na premenné a vzhľadom na parametre.  
9. Typy nelineárnych ekonometrických modelov vzhľadom na premenné, metódy ich odhadu. 

10. Metódy odhadu vnútorne nelineárnych ekonometrických modelov. 
11. Ekonometrické modely s umelou závislou premennou. 

12. Ekonometrické modely s binárnou závislou premennou. 
13. Typy viacrovnicových ekonometrických modelov. 

14. Metódy odhadu parametrov viacrovnicových ekonometrických modelov. 
15. Všeobecné otázky matematického modelovania – pojem modelu; klasifikácia modelov, 

parametre a premenné v modeli; typy rovníc a typy premenných v modeli; problémy 
agregácie a dezagregácie v modeloch; význam agregácie; konzistentná agregácia. 

16. Agregácia premenných v modeli - silná separovateľnosť; slabá separovateľnosť, 
separovateľnosť v Pearceho zmysle; agregácia funkcií aj premenných v modeli. 

17. Agregácia v modeloch spotreby - modelovanie rozhodovania spotrebiteľa, ktorý vlastní 
spotrebné statky, efekt vlastníctva statku pri zmene jeho ceny; homotetická funkcia 

užitočnosti; homotetická preferencia; marshallovský dopyt spotrebiteľa so spojitou 
homotetickou funkciou užitočnosti; nepriama funkcia užitočnosti a výdajová funkcia 

spotrebiteľa so spojitou lineárne homogénnou funkciou užitočnosti. 
18. Agregácia v modeloch spotreby - agregácia spotrebných tovarov pri modelovaní správania 

spotrebiteľa; Hicksovská separovateľnosť; funkčná separovateľnosť. 

19. Markovovské reťazce - matica prechodov pri n krokoch; neredukovateľný markovovský 
reťazec a klasifikácia stavov. 

20. Markovovské reťazce – stacionárne rozdelenie konečného markovovského reťazca; 
markovovské rozhodovacie procesy; stacionárna politika. 

21. Markovovské reťazce - modelovanie spotrebiteľského správania a optimalizácia reklamy 
pomocou markovovských reťazcov; stochastické dynamické programovanie; využitie skrytých 

markovovských reťazcov v ekonómii. 
22. Algebra portfólia v priestore minulých a budúcich výnosov. 



23. Úloha výberu portfólia z n rizikových aktív a  jej riešenie. 

24. Úloha výberu portfólia z n rizikových aktív a bezrizikového aktíva a  jej riešenie. 
25. Model oceňovania kapitálových aktív a úlohy výberu portfólia s dodatočným rizikovým 

faktorom. 
26. Modely replikácia – analýza a expozícia investičného štýlu fondu. 

27. Modely výberu portfólia s dolnými parciálnymi mierami rizika. 
28. Modely výberu najlepšieho kompromisného portfólia. 

 
 


