
 

Finančné modelovanie 
SYLLABUS 
 
1. Základné pojmy finančnej matematiky: Jednoduchý úrok, zložený úrok, nominálna 

úroková miera, efektívna úroková miera. Odvodenie základných vzťahov. Úročiteľ a 
odúročiteľ. Diskontovanie. Vyrovnávanie hodnôt pri úročení (prepočet platieb na nové 
podmienky). 

2. Základné pojmy finančnej matematiky: Anuity. Budúca a súčasná hodnota anuít 
(odvodenie sporiteľa resp. fondovateľa, odvodenie zásobiteľa resp. umorovateľa). 
Splácanie úverov. Prepočet splátok na nové podmienky. 

3. Finančné ohodnotenie investičných projektov: Investície. Finančný tok. Doba 
návratnosti investície. Priemerná doba návratnosti investície ARR. Vnútorná miera 
výnosu IRR. Čistá súčasná hodnota NPV. Index ziskovosti PI. 

4. Komplexné vyhodnocovanie investičných projektov: Základné pojmy viackriteriálneho 
rozhodovania. Nedominovanosť a usporiadanie. Charakteristika metód triedy 
PROMETHEE. Čiastočné a úplné usporiadanie variantov. Použitie metód PROMETHEE 
I  a II pre komplexné vyhodnotenie investičných projektov. 

5. Modely výberu portfólia: Pojem portfólia. Deterministický model výberu portfólia. 
Riziko investovania. Systematické a nesystematické riziko. Meranie rizika. 

6. Modely výberu portfólia: Očakávaný výnos a miera rizika. Model Markowitza pre výber 
portfólia. Analýza množiny všetkých portfólií. Množina efektívnych portfólií. Metóda 
generovania efektívnych portfólií. 

7. Analýza  efektívnych portfólií: Analýza portfólia z bezrizikových a rizikových 
investícií. Trhové portfólio a jeho vlastnosti. Model CAPM – modelovanie mechanizmu 
tvorby rovnovážnej ceny kapitálových statkov. 

8. Oceňovanie investičných rozhodnutí: Línia kapitálového trhu. Ocenenie portfóliovej 
investície pri fixovaných podmienkach kapitálového trhu. Analýza citlivosti portfóliovej 
investície na zmeny v trhovom portfóliu. 

9. Viacrozmerné miery rizika a efektívnosť porfólia: Ohraničenosť jednorozmerného 
merania rizika. Vektorové miery rizika a stochastická dominancia. Viackriteriálne 
modelovanie výberu efektívnych portfólií. 

10. Investičné rozhodovanie: Klasifikácia problémov investičného rozhodovania. Fázy 
investičného procesu. Ciele investora. Investičné alternatívy a ich hodnotenie. Modely 
simultánneho investičného plánovania.  

11. Rozhodovanie o výbere investičných projektov a programov: Formulácia základných 
typov modelov. Riešenie úloh optimálneho výberu investičných projektov a spôsobu ich 
financovania.  

12. Rozhodovanie o výbere investičných projektov a programov: Optimalizačné modely 
investično-finančného plánovania. Modely investično-výrobného plánovania. Modely 
investično-odbytového plánovania. Aplikácia princípov cieľového a kompromisného 
programovania. 


