
Tézy pre štátnu záverečnú skúšku 2022/2023 

Študijný odbor: Aplikovaná ekonómia 

Stupeň vysokoškolského štúdia: magisterský 

 
Predmet: Ekonomická teória 
 

1. Manažment rizík v bankovníctve.   
 

2. Menová politika (operácie na voľnom trhu, povinné minimálne rezervy, automatické 
operácie, menová politika Európskej centrálnej banky a neštandardné operácie 
Európskej centrálnej banky).  
 

3. Piliere a princípy fungovania bankovej únie.  
 

4. Medzibankové platobné, zúčtovacie a komunikačné systémy. Medzibankové 
operácie a  úrokové miery.   
 

5. Transmisný mechanizmus a jeho typy.    
 

6. Emisná činnosť bánk.  
 

7. Teória spotrebiteľa - rozpočtové ohraničenie, typy preferencií, funkcia užitočnosti, 
optimálna stratégia, odhalené preferencie, Slutského rovnica. Rozhodovanie 
v čase.   
 

8. Teória firmy – produkčná funkcia, maximalizácia zisku, minimalizácia nákladov, 
agregovaná ponuka. Rovnováha na dokonalých a nedokonalých trhoch. 
 

9. Typy rozhodovacích prostredí, podmienená spotreba, funkcia úžitku 
a pravdepodobnosť. Teória očakávanej užitočnosti.  

 
10. Riziko a averzia k riziku, rozloženie rizika a úloha akciového trhu.   

 
11. Solowov model ekonomického rastu.  

 
12. Základný Ramseyho dynamický makroekonomický model.  

 
13. Diamondov model prekrývajúcich sa generácií.  

 
14. Teória endogénneho rastu (Romerov model).  

 
15. Národné účty a platobná bilancia. 

 
16. 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. 
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Predmet: Kvantitatívne metódy v ekonómii 

1. Optimalizačné problémy a úlohy matematického programovania. Všeobecná úloha 
matematického programovania. Typy úloh a princípy ich riešenia. Využitie princípov 
nelineárnej optimalizácie v mikroekonomickej analýze.  
 

2. Úlohy lineárneho programovania a ich vlastnosti. Teória duality v lineárnom 
programovaní.  
 

3. Simplexová metóda a jej primárny a duálny algoritmus. Analýza senzitívnosti v úlohách 
lineárneho programovania a parametrické programovanie.  
 

4. Optimalizačné úlohy s celočíselnými podmienkami a metódy ich riešenia.  
 

5. Úlohy s blokovo – diagonálnou štruktúrou. Dekompozičný algoritmus riešenia a 
ekonomické interpretácie.  
 

6. Nelineárne programovanie – konvexnosť a Karushove - Khunove – Tuckerove 
podmienky optimálnosti.  
 

7. Lineárny jednorovnicový ekonometrický model. Odhad parametrov lineárneho modelu 
pomocou metódy najmenších štvorcov (OLS). Štatistické vlastnosti odhadnutých 
parametrov.  
 

8. Charakteristika náhodných porúch v modeli. Odhad rozptylu náhodnej poruchy. 
Meranie kvality vyrovnania.  
 

9. Diagnostická kontrola ekonometrického modelu (autokorelácia, heteroskedasticita, 
normalita, multikolinearita, štrukturálne zmeny, funkčný tvar modelu atď.).  
 

10. Ekonometrické modely s umelými premennými (závislé premenné, vysvetľujúca 
premenná).  
 

11. Jednorovnicové lineárne modely časových radov (ARMA). Testovanie jednotkových 
koreňov. Jednorovnicové modely volatility (GARCH).  
 

12. Viacrovnicové lineárne modely časových radov (VAR, VECM). Modely simultánnych 
rovníc.  
 

13. 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. 

 

14. Stochastické procesy, Markovovské reťazce, pravdepodobnostné rozdelenie, 

klasifikácia stavov, absorpčné reťazce - modelovanie spotrebiteľského správania a 

optimalizácia reklamy pomocou markovovských reťazcov;  
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15. Modelovanie zásob; základné pojmy; klasifikácia modelov zásob; deterministické 

modely zásob; diskrétny model zásob; spojitý model zásob; model zásob s deficitom; 
model zásob s diskontom. 

16. Úloha kvadratického programovania a jej algoritmické riešenie. Úloha výberu portfólia 
z rizikových aktív a spôsoby jej riešenia.  
 

17. Algebra portfólia rizikových aktív v priestore minulých a budúcich výnosov. Miery 
rizika.  
 

18. Model oceňovania kapitálových aktív a úlohy výberu portfólia s dodatočným rizikovým 
faktorom.  
 

19. Modely replikácie – analýza a expozícia investičného štýlu fondu. Modely výberu 
najlepšieho kompromisného portfólia. 

 


