
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE  
(zabezpečovaný Slovenskou asociáciou finančníkov, SAF) 

 
Univerzita a fakulta: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 
Katedra:   Katedra podnikových financií 
Stupeň štúdia a ročník: inžinierske štúdium, druhý ročník 
Študijná program: Všeobecný manažment (špecializácia Finančný manažment) 
Semester:   letný 
Typ predmetu:   výberový 
Vyučujúci:   Slovenská asociácia finančníkov (SAF): Ing. Peter Andrišin, Ing. Viera Bakošová, Ing. 

Marián Bódi, JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD., JUDr. Ing. Matej Firický, Ing. Iveta Griačová, 
Mgr. Martin Mičák, JUDr. Anton Ondrej, PhD., Ing. Andrej Révay, doc. Ing. Jana 
Šnircová, PhD., Mgr. Michal Vaculka 

Počet študentov: max. 25 
 

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je ukázať študentom komplexnosť úloh, ktoré v dennej praxi riešia súčasní 
finanční riaditelia podnikov, prepojenosť ich práce a úloh na iné (nefinančné) funkcie podniku a vplyv riešenia 
finančných úloh na výsledky podniku. Významnú súčasť predmetu predstavuje previazanosť práce finančného 
manažéra na nové technológie, bez ktorých už dnes nie je možné riadiť financie podniku. Každá z prípadových 
štúdií si vyžaduje aktívne zapojenie študentov, pri ktorom najlepšie pochopia prepojenie medzi rôznymi 
finančnými funkciami podniku a medzi finančnými a nefinančnými funkciami podniku.   
 
Podmienky absolvovania predmetu: Aktívna účasť pri riešení úloh zadaných v prípadových štúdiách (je potrebné 
pozitívne hodnotenie aktivity študenta lektorom pri riešení prípadových štúdií riešených počas semestra) 
 
Rozpis na rok 2022/2023: 
 
14.2.2023, poslucháreň A5.07, čas: 13:30-16:45 (Andrej Révay, Marián Bódi)  

• Úvod – Obsah predmetu a požiadavky na jeho úspešné absolvovanie. Slovenská asociácia finančníkov (SAF), 

jej postavenie, úlohy, výhody členstva 

1. Financie a stratégia firmy – zavádzanie digitálnych produktov firmy na trh (význam interdisciplinárnej 

spolupráce finančného manažéra firmy s inými oblasťami riadenia - úloha CFO vo vývoji digitálnych 

produktov) 

2. IT technológie vo finančnom riadení – digitalizácia finančných procesov ako integrálna súčasť práce 

finančného manažéra (úloha IT technológií pri zvyšovaní produktivity podniku, technológiami podporené 

podnikové procesy, nové požiadavky na znalosti finančných manažérov, kybernetické riziká spojené 

s digitalizáciou) 
 
28.2.2023, poslucháreň A5.07, čas: 13:30-16:45 (Peter Andrišin) 
3. Finančné rozhodovanie a rozhodovanie reálnej podnikovej praxi - zrozumiteľné pravidlá (praktické aspekty 

finančného plánovania, ako správne porozumieť finančným výkazom, ako optimalizovať zdroje financovania) 

 

14.3.2023, CRIF s.r.o., Twin City, blok C, Mlynské Nivy 14, čas: 13:30-16:45 (Viera Bakošová, Iveta Griačová, 

Michal Vaculka) 
4. Riadenie podnikových rizík (1) - opatrenia proti praniu peňazí a kybernetická bezpečnosť podniku 

(informačné zdroje a ich úloha pri eliminácii rizík, kybernetická hrozba zvonku a zvnútra – kybernetické riziká 

finančných transakcií podniku a finančné dopady kybernetických rizík, nastavenie AML opatrení) 

5. Spoločenská zodpovednosť firmy - CSR - vo vzťahu k business rizikám (finančným rizikám, reputačným 

rizikám s dopadom na hodnotu firmy atď.)    

 

28.3.2023, Colonnade Insurance, Digital Park II, Einsteinova 23, čas: 13:30-16:45 (Anton Ondrej) 
6. Riadenie podnikových rizík (2) - úloha poistenia (súčasné trendy v pohľade poisťovní na poistiteľnosť 

priemyselných a iných podnikových rizík, zmeny na poistnom trhu vo vzťahu k zelenej ekonomike) 

 



4.4.2023, CRIF s.r.o., Twin City, blok C, Mlynské Nivy 14, čas: 13:30-16:45 (Jana Šnircová, Michal Vaculka) 
7. Finančná analýza firmy – finančné ukazovatele (prístup k ich konštrukcii vo vzťahu k interpretácii,  úskalia 

výpočtu, zásady výberu podľa adresáta analýzy), využitie verejne dostupných údajov o podnikateľských 

subjektoch na získanie komplexného obrazu o finančnej situácii firmy 

 

25.4.2023, poslucháreň A5.07, čas: 13:30-16:45 (Matej Firický, Martin Mičák, Peter Daniel) 
8. Právny rámec práce finančného manažéra (zodpovednosť, riziká a špecifické vzťahy vznikajúce pri finančnom 

riadení podniku, vrátane prípadov z praxe) 

9. Riadenie pohľadávok (1) - prognózovanie príjmov z úhrady pohľadávok, postup pri segmentovaní zákazníkov 

pre účely kredit manažmentu, zákazníci na sankčných zoznamoch vlád 

 

9.5.2023, poslucháreň A5.07, čas: 13:30-16:45 (Peter Daniel) 
10. Riadenie pohľadávok (2) - e-billing cez nákupné portály a jeho výzvy pre riadenie pohľadávok, e-billing cez 

vládne portály, jeho prínosy a riziká, špecifiká vymáhania zahraničných pohľadávok 

• Ukončene predmetu, záverečná diskusia a vyhodnotenie úspešnosti jednotlivcov 


