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1. Zásoby a ich členenie, plánovanie výšky zásob, normy spotreby materiálu, normy 
zásob, časový moment objednania, nákupná činnosť, evidencia zásob, ABC metóda, 
ukazovatele hospodárenia zásob. 

2. Dlhodobý majetok, zložky dlhodobého majetku, obstarávanie, oceňovanie, 
opotrebenie, odpisovanie DM, účtovné a daňové odpisy, rovnomerné a zrýchlené 
odpisovanie DM, evidencia a vyradenie DM. 

3. Personálna činnosť, pojmy – práca, povolanie, zamestnanie, pracovné miesto, 
personálne plánovanie, analýza práce, získavanie a výber zamestnancov, prijímací 
pohovor, vznik a zánik pracovného pomeru, pracovná zmluva, dohody o prácach 
mimo pracovného pomeru, povinnosti a práva účastníkov pracovného pomeru, 
spôsoby zrušenia pracovného pomeru, pracovné podmienky.  

4. Mzda, základné a doplnkové mzdové formy, výpočet časovej a úkolovej mzdy,  
mzdové zvýhodnenia a náhrady mzdy, hrubá a čistá mzda, postup výpočtu hrubej 
a čistej mzdy, cena práce, mzdová evidencia. 

5. Marketing, prieskum trhu, prístupy k zákazníkom, marketingové stratégie, produktová, 
cenová, komunikačná a distribučná politika. 

6. Náklady a ich členenie, kalkulačné členenie nákladov, kalkulačný vzorec, členenie 
nákladov v závislosti od objemu výkonov, druhové členenie nákladov, členenie 
nákladov podľa účtovníctva. 

7. Výnosy a ich členenie, druhové členenie výnosov, členenie výnosov podľa charakteru 
činnosti, členenie výnosov podľa spôsobu realizácie výkonov, výsledok hospodárenia, 
rozdelenie výsledku hospodárenia. 

8. Finančné hospodárenie podniku, členenie finančných zdrojov, interné a externé 
finančné zdroje, osobitné formy financovania. 

9. Finančná analýza, zdroje pre finančnú analýzu, finančné ukazovatele likvidity, 
rentability, aktivity a  zadlženosti, ekonomická interpretácia vypočítaných 
ukazovateľov, postup finančnej analýzy. 

10. Finančné ciele podniku, krátkodobé a dlhodobé finančné plánovanie. 
11. Podstata manažmentu, manažérske funkcie: plánovanie, organizovanie, vedenie 

a kontrola, typy organizačných štruktúr v podniku, manažéri v podniku, osobnosť 
a vlastnosti manažéra, štýly vedenia ľudí. 

12. Poisťovníctvo, jeho význam, subjekty poistenia, funkcie a princípy poistenia, 
klasifikácia poistení, poistné odvetvia, zaistenie. 



13. Sociálne poistenie, druhy a subjekty sociálneho poistenia, vznik a zánik sociálneho 
poistenia, poistné a dávky sociálneho poistenia, systém dôchodkového zabezpečenia, 
výpočet odvodov. 

14. Zdravotné poistenie, subjekty zdravotného poistenia, vznik a zánik zdravotného 
poistenia, platitelia zdravotného poistenia, verejné zdravotné poistenie v EÚ. 

15. Banková sústava, Národná banka Slovenska a Európska centrálna banka, funkcie 
centrálnej banky, charakteristika, členenie  a činnosť obchodných bánk, platobné 
karty, elektronické bankovníctvo, depozitné bankové produkty, vklady na požiadanie, 
úsporné a termínované vklady, Fond na ochranu vkladov, úverové bankové produkty, 
hypotekárny a spotrebný úver, ročná percentuálna miera nákladov, zásady 
poskytovania úverov. 

16. Podstata finančného trhu, funkcie a členenie finančného trhu, peňažný, kapitálový, 
devízový a poistný trh, trh drahých kovov, burza, peňažné burzy na Slovensku, 
správcovská spoločnosť a podielové fondy. 

17. Podstata, podoba a členenie cenných papierov, cenné papiere peňažného 
a kapitálového trhu, operácie a obchodovanie s cennými papiermi, teória portfólia, 
sporenie a investovanie. 

18. Ekonomika a ekonómia, mikroekonómia a makroekonómia, potreby a ich 
uspokojovanie, výrobné vstupy a výstupy, deľba práce, vývoj, formy  a funkcie 
peňazí, základné pravidlá riadenia vlastných financií – osobný finančný plán, rodinný 
rozpočet, riziká v riadení vlastných financií. 

19. Základné ekonomické otázky, typy hospodárskych systémov, trh a trhový 
mechanizmus, trhové subjekty, typy trhov, dopyt a ponuka, trhová rovnováha, 
konkurencia. 

20. Charakteristika podniku, ekonomická samostatnosť a právna subjektivita,  typy 
podnikov, obchodné meno a obchodný register, rokovanie v mene podniku, založenie 
a vznik podniku, zrušenie a zánik podniku, činnosti podniku. 

21. Podnikanie, znaky a subjekty podnikania, povinnosti podnikateľa, právne formy 
podnikania - živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá, neoprávnené podnikanie, 
podnikateľský zámer. 

22. Kúpna zmluva - uzatvorenie a plnenie KZ, právne podmienky na uzavretie KZ, obsah 
KZ. 

23. Platobný styk, hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný platobný styk, doklady 
v platobnom styku. 

24. Podstata a ciele výrobnej činnosti, príprava výroby, druhy výrobných procesov, typy 
výroby, výrobok a funkcie výrobku, právna ochrana výrobkov, výrobný program, 
sortiment výroby, výrobný plán, výrobná kapacita. 

25. Obchod, členenie obchodu, obchodný podnik a jeho funkcie, veľkoobchod a jeho 
členenie, technologický proces vo veľkoobchodnom sklade, maloobchod, členenie 
maloobchodu, formy kooperácie v maloobchode, prvky maloobchodného mixu, 
hospodárenie obchodných podnikov, elektronické registračné pokladne, čiarový kód. 

26. Zahraničný obchod, význam, vonkajšie a vnútorné podmienky zahraničného obchodu, 
operácie v zahraničnom obchode, obchodná a platobná bilancia, subjekty ZO, kúpna 
zmluva v ZO, formy a obsah kúpnej zmluvy v ZO. 

27. Clo, funkcie cla, druhy ciel, colné režimy, colné konanie,  výpočet cla. 



28. Medzinárodný platobný styk, formy (nástroje) a platobné prostriedky MPS, hladká 
platba, zmenka  a šek v MPS, SEPA. 

29. Daňová sústava SR, štátny rozpočet, funkcie a ciele zdanenia, základné  a vedľajšie 
daňové pojmy, daň z príjmov FO a PO, miestne dane, daň z pridanej hodnoty, 
spotrebné dane. 

30. Tovar, úžitková hodnota tovaru, hodnotenie tovarov, kvalita tovaru, činitele 
ovplyvňujúce kvalitu, značky kvality. 

31. Spôsoby ochrany vlastností surovín, materiálov a tovarov – balenie, skladovanie,  
manipulačné značky, symboly na ošetrovanie textilných výrobkov. 

32. Ochrana životného prostredia - environmentálne značky, elektrotechnický odpad 
a jeho likvidácia. 

33. Spotrebiteľ a predávajúci, práva a povinnosti spotrebiteľa, povinnosti predávajúceho, 
reklama, postup pri uplatňovaní reklamácie, štátne orgány a organizácie na ochranu 
spotrebiteľa. 

34. Základné úrokové pojmy: úrok, kapitál (istina), úroková miera, úrokovacie obdobie, 
úrokovací čas, výpočet úrokov. 

35. Právo, právna norma, druhy právnych noriem, základné ustanovenia obchodného, 
živnostenského, občianskeho, pracovného a rodinného práva. 

36. Písomnosti v obchodnom styku, normalizovaná úprava a štylizácia písomností. 
37. Jednoduché právne písomnosti, podstata, význam, úprava. 
38. Osobné listy, ich úprava, druhy, zásady písania osobných listov. 
39. Makroekonomické ukazovatele - HDP, HNP, inflácia a nezamestnanosť a ich výpočet. 
40. Ekonomický cyklus a jeho fázy, ekonomické teórie. 
41. Medzinárodná ekonomická integrácia, Európska únia - vznik, vývoj, symboly 

a inštitúcie. 
42. Eurozóna, história vzniku, konvergenčné kritériá, mena euro, dizajn a nominálne 

hodnoty bankoviek a mincí, ochranné prvky eurobankoviek. 
43. Svetové hospodárstvo, politika liberalizmu a protekcionizmu. 
44. Úloha štátu v hospodárskej politike, monetárna, fiškálna, menová a dôchodková 

politika štátu. 
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