Potrebu tohto študijného odboru vyvoláva proces
globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných
procesov a potreba rozvoja národnej trhovej
ekonomiky. To si vyžaduje široký národohospodársky
rozhľad a poznanie finančnej situácie v týchto
procesoch. Bez poznania týchto procesov nie je možné
osvojenie si komplexných vedomostí a poznatkov
moderných ekonomických a finančných teórií, ako aj
konkrétnych finančných politík a prebiehajúcich
integračných procesov v Európe a vo svete. Pre
súčasnú dekádu milénia sa predpokladá vyššia potreba
profesionálov v oblasti financií, bankovníctva a
investovania ako si to vyžadoval doterajší vývoj v
posledných rokoch.

Od kedy sme tu
Katedra financií stála už pri zrode Vysokej školy
obchodnej, ktorá bola predchodkyňou Ekonomickej
univerzity, sprvoti ako Ústav finančnej ekonomiky,
ktorý na seba prevzal úlohy spojené s výchovou
vysokoškolsky vzdelaných finančných ekonómov a
rozvíjaním finančnej vedy v roku 1950.
Na činnosť ústavu nadviazala Katedra financií, ktorá
vznikla v školskom roku 1951/52. Katedra bankovníctva
a medzinárodných financií pôsobila v rokoch 1950 –
1990 v rámci pôvodnej Katedry financií. V roku 1990 sa
Katedra financií rozčlenila a vznikla, okrem iných,
Katedra peňažníctva. Táto sa v roku 2001 premenovala
na Katedru bankovníctva a medzinárodných financií.
Obe súčasné katedry (Katedra financií a Katedra
bankovníctva a medzinárodných financií) garantujú na
1. stupni štúdia študijný program Financie,
bankovníctvo a investovanie. V pedagogickej činnosti
sa zameriavajú na zhromažďovanie, tvorbu a šírenie
najnovších teoretických poznatkov
a na analýzu
empirických poznatkov z oblastí:
 verejných financií,
 daňovníctva a daňového poradenstva,
 podnikateľských financií,
 finančnej, fiškálnej a daňovej politiky,
 finančných, daňových analýz a prognóz, rizík a
neistôt vo financiách,
 bankovníctva,





finančných trhov,
meny a menovej politiky,
medzinárodných financií.

Spolupracujeme so zahraničím ...
Ronald Coase Institute (USA)
LUBS, Leeds, Credit Research Centre (UK)
University of Arkansas Fayettville (USA)
Univerzita Krakow, Katovice (Poľsko)
Nottingham Trent University (UK)
UFSIA (Belgicko)
VŠFS, VŠE Praha (Česká republika)
WU Wien (Rakúsko)

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Združenie miest a obcí Slovenska

Národná banka Slovenska,
KPMG Slovensko, spol. s r. o.,
Tatra banka, a. s.,
VÚB, a. s.,
OTP, a. s.,
Pricewaterhouse Coopers Slovensko, spol. s r. o.,
Capco Bratislava ....

University of Bath (UK)
Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
MGU Moskva (Rusko)
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne (Česká republika)

KONTAKTNÁ OSOBA

... aj s praxou
Európska ratingová agentúra
Eximbanka
E&L Consulting, s.r.o
Komora daňových poradcov SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenská obchodná a priemyselná komora
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Čo ponúka náš odbor – staň sa jeho
súčasťou ...
Na 1. stupni zabezpečujeme študijný program
Financie, bankovníctvo a investovanie.

Ekonomická univerzita
Národohospodárska fakulta
Prečo študovať študijný program

Financie, bankovníctvo
a investovanie?

http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/oznamy
http://nhf.euba.sk/katedry/katedrabankovnictva/oznamy

https://www.facebook.com/katedra.financii/?notif_
t=page_user_activity

Na 2. stupni štúdia sú to študijné programy
Daňovníctvo a daňové poradenstvo, Financie,
Medzinárodné financie a International finance ako
spoločný program s Nottingham Trent University,
ktorý je vyučovaný v anglickom jazyku,
Bankovníctvo (v gescii Katedry Bankovníctva
a medzinárodných financií).
Na 3. stupni (doktorandskom) gestorujeme a s ďalšími
katedrami fakulty zabezpečujeme študijný program
Financie.
Po úspešnom ukončení štúdia absolvent
 nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri
teoretickom výskume vo všetkých oblastiach
financií a bankovníctva;
 tvorivo aplikuje teoretické poznatky pri praktickom
riešení problémov hospodárskej praxe;
 ovláda komplexné vedomosti pri riešení
analytických úloh a príprave rozhodnutí vo
financiách (na báze moderných ekonomických
a finančných teórií, finančných metód, riadenia
rizík, analýz a prognóz) bankovníctve, investovaní a
mene; vie pracovať ako analytik a poradca
vrcholového manažmentu s využitím širokého
národohospodárskeho rozhľadu;
 môže vykonávať vybrané činnosti v bankovej
sústave ako aj v inštitúciách finančného trhu;
 preukazuje hlboké vedomosti v súvislosti s
integráciou slovenskej ekonomiky do Európskej
únie a Európskej menovej únie;
 vie analyzovať a porozumieť vývoju konkrétnych
finančných a menových politík;
 má hlboké vedomosti z oblasti medzinárodných
finančných trhov, investičného bankovníctva
a medzinárodných menových otázok;



dokáže pracovať efektívne ako jedinec i ako člen a
ako vedúci tímu;
dokáže identifikovať mechanizmy pre kontinuálny
vlastný profesionálny vývoj a učenie sa.

Uplatnenie








v štátnej správe na všetkých úrovniach národného
hospodárstva;
v samospráve;
v bankách a sporiteľniach;
na Finančnom riaditeľstve a daňových a colných
úradoch;
v podnikoch a spoločnostiach;
v medzinárodných inštitúciách;
v ďalších finančných inštitúciách.

