Podniková ekonómia
(sylabus)

1. Okruh
Podnik v trhovej ekonomike
Podniková ekonomika a jej začlenenie do ekonomických vied. Predmet podnikovej ekonomiky.
Vývoj podnikovej ekonomiky. Podstata podnikania v trhovej ekonomike. Subjektívne a
objektívne predpoklady podnikania. Podnikateľské riziko. Subjekty podnikania. Podnikateľské
okolie. Horizontálne a vertikálne vzťahy podnikateľského okolia. Druhy podnikov. Podniky
podľa odvetví. Klasifikácia podnikov podľa veľkosti. Právne formy podnikov. Združovanie
podnikov. Životný cyklus podnikov.
2. Okruh
Podnikové výrobné faktory
Podnikové výrobné faktory ako základ podnikateľskej činnosti. Dlhodobý majetok a jeho
štruktúra. Hospodárenie s dlhodobým majetkom. Oceňovanie a obstarávanie dlhodobého
majetku. Opotrebovanie a odpisovanie dlhodobého majetku. Daňové odpisovanie dlhodobého
majetku. Rovnomerné a zrýchlené daňové odpisovanie dlhodobého majetku. Účtovné a
kalkulačné odpisovanie. Krátkodobý majetok podnikateľských subjektov. Ľudská práca ako
výrobný faktor. Výber pracovníkov. Odmeňovanie pracovníkov. Formy miezd. Povinné
odvody do fondov od zamestnancov a zamestnávateľov. Produktivita práce. Dispozitívny
výrobný faktor. Určovanie potreby zamestnancov.
3. Okruh
Základné podnikové činnosti
Zásobovanie ako základná podniková činnosť. Zásoby a skladové hospodárstvo. Využitie a
spotreba materiálových zdrojov. Výroba v podniku. Výrobný program a výrobná kapacita a jej
výpočet. Odbyt v podniku a marketing. Marketingové činnosti. Odbytové nástroje. Výrobková
politika. Kontraktačná politika. Distribučná politika. Komunikačná politika.
4. Okruh
Finančná stránka podnikových činností
Podstata a úlohy finančného hospodárenia. Majetková a kapitálová štruktúra podnikateľských
subjektov. Vlastné a cudzie finančné zdroje. Súvaha. Majetok podniku a zdroje krytia majetku.
Externé a interné financovanie. Kolobeh finančných procesov. Výnosy podnikateľských
subjektov. Náklady podnikateľských subjektov. Druhové a kalkulačné náklady. Fixné a
variabilné náklady. Daňový a účtovný hospodársky výsledok. Výkaz ziskov a strát. Rozdelenie
zisku v obchodných spoločnostiach. Rozdelenie zisku vo verejnej obchodnej spoločnosti
(podľa ustanovení Obchodného zákonníka alebo spoločenskej zmluvy). Rozdelenie zisku v
komanditnej spoločnosti (podľa ustanovení Obchodného zákonníka alebo iné rozdelenie).
Rozdelenie zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozdelenie zisku a výpočet výšky
dividend v akciovej spoločnosti. Finančná analýza a zisťovanie finančnej situácie
podnikateľských subjektov.
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