Názov vysokej školy

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Názov fakulty:

Fakulta podnikového manažmentu

PROJEKT PREDMETU
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov gestorského
pracoviska:

Katedra podnikových financií

Kód predmetu:
Typ predmetu:

povinný

Názov predmetu v
slovenskom jazyku
(úplný):

Financie malých a stredných podnikov

Názov predmetu v
anglickom jazyku
(úplný):

Finance of SMEs

Názov predmetu v jazyku
výučby (úplný; v prípade,
ak je jazyk výučby iný
ako SJ alebo AJ):
Priezvisko, meno a tituly
garanta predmetu (v
tvare priezvisko, meno,
tituly):

FETISOVOVÁ Elena, doc. Ing. CSc.

Priezvisko, meno a tituly
vyučujúcich predmetu:

FETISOVOVÁ Elena, doc. Ing. CSc., KUBRANOVÁ Magdaléna, Ing. PhD., NAGY Ladislav,
Ing. PhD., SMORADA Marián, Ing. PhD., ŠRENKEL Ľudovít, Ing. PhD.

Obdobie štúdia:

2. stupeň

Ročník štúdia:

1. ročník denné štúdium

Semester štúdia:

letný

Jazyk výučby:

slovenský

Forma výučby:

prednáška

Rozsah výučby (celkový)
v hodinách pre denné
štúdium:

26 hod

Rozsah výučby
(týždenný) v hodinách
pre denné štúdium:

2/0

Rozsah výučby (celkový)
v hodinách pre externé
štúdium:
Spôsob ukončenia
predmetu:

skúška

Počet kreditov ECTS:

6

Študijná záťaž:

Účasť na prednáškach: 26 hodín
Príprava na prednášky: 26 hodín
Spracovanie seminárnej práce: 52 hodín
Príprava na skúšku: 78 hodín

Podmieňujúce predmety
(ak existujú):

Podnikové financie

Priebežné hodnotenie:

projekt

Záverečné hodnotenie:

písomná skúška

Stručná osnova
predmetu:

Financovanie malých a stredných podnikov v moderných trhových ekonomikách
a na Slovensku, štandardné formy financovania, systém finančnej podpory,
špecifické problémy financovania malých a stredných podnikov, rizikový kapitál,
medzinárodné skúsenosti v oblasti finančných podporných programov a finančných
inštitúcií, financovanie z fondov Európskej únie.

Študijná literatúra:

Základná študijná literatúra:
FETISOVOVÁ, E. – HUCOVÁ, E. – NAGY, L. – VLACHYNSKÝ, K. 2012. Aktuálne
problémy financií malých a stredných podnikov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2012. 260 s. ISBN 978-80-225-3366-9.
FETISOVOVÁ, E. 2007. Rizikový kapitál – alternatívny zdroj financovania podnikov.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 98 s. ISBN 978-80-225-2289-2.
Odporúčaná študijná literatúra:
FETISOVOVÁ, E. – VLACHYNSKÝ, K. – SIROTKA, V. 2004. Financie malých a stredných
podnikov. Bratislava : Iura Edition, 2004. 260 s. ISBN 80-89047-87-4.
VLACHYNSKÝ, K. a kol. 2009. Podnikové financie. Bratislava : IURA Edition, 2009. 524
s. ISBN 978-80-8078-258-0.
FETISOVOVÁ, E. a kol. 2010. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka
príkladov. Druhé, upravené vydanie. Bratislava : IURA Edition, 2010. 177 s. ISBN
978-80-8078-367-9.
BREALEY, R. – MYERS. S. – MARCUS, A.2012. Fundamentals of Corporate Finance.
7th edition. Kindle Edition, 2012. 784 p. ISBN 978-0078034640.

VYUČOVACIE METÓDY A METÓDY HODNOTENIA
Vyučovacie / študijné
metódy umožňujúce
dosiahnutie vzdelávacích
výstupov):

Vyučovacie a študijné metódy, ktoré umožňujú dosiahnutie vzdelávacích výstupov
sa uplatňujú na prednáškach a v samostatnom štúdiu. Na prednáškach sa
prezentuje riešená problematika doplnená o príklady z praxe s primeraným použitím
zobrazovacej didaktickej techniky, vytvára sa vhodná atmosféra pre otvorenú
diskusiu so študentmi, podnecovanie ich k aktívnemu zapájaniu sa do riešenej
problematiky. Pri samostatnom štúdiu sa využíva dostupná základná a odporúčaná
literatúra, ktorá sa využíva aj pri spracovaní teoretických východísk seminárnej
práce. Hodnotenie vzdelávacích výstupov prebieha formou vypracovania seminárnej
práce a písomnej skúšky. Seminárna práca sa zameriava na otázky a aktuálne
problémy financovania a finančného riadenia malých a stredných podnikov v SR
a v európskom podnikateľskom prostredí. Písomná skúška sa zameriava na
preverenia teoretickej bázy vedomosti z financií malých a stredných podnikov
nadobudnutých počas semestra z prednášok a samostatným štúdiom základnej
a odporúčanej literatúry.

Metódy hodnotenia
dosiahnutia vzdelávacích
výstupov a ich podiel:

Spracovanie seminárnej práce z oblasti financií a finančného riadenia malých
a stredných podnikov s dôrazom na prípadové štúdie: 30 %
Písomná skúška: 70 %, z toho 3 otvorené teoretické otázky s možnosťou aplikácie
vybraných teoretických problémov vo finančnej praxi malých a stredných podnikov

INÉ ZÁZNAMY
Osobitné podmienky pre
ukončenie predmetu (ak
existujú):

Nie.

Dátum poslednej
aktualizácie projektu:

26.02.2014

Podpis garanta:

