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Univerzitné matematické vzdelávanie 
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ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá vyučovaním matematiky a jej aplikácií v rámci predmetov 

vyučovaných na bakalárskom stupni štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity (FEM SPU) v Nitre. Je tu poukázané na potrebu osvojenia si 

matematického aparátu a na následné aplikácie matematiky vo finančnej a poistnej praxi 

v predmete Finančná a poistná matematika, ktorý je súčasťou bakalárskeho štúdia na 

univerzite poľnohospodárskeho zamerania. Zaradenie predmetu Finančná a poistná 

matematika do kontextu vzdelávania na FEM SPU v Nitre umožní vybudovať komplexnejšie 

pripravených absolventov do praxe. Cieľom príspevku je analýza a vyhodnotenie študijných 

výsledkov študentov v predmete Finančná a poistná matematika vyučovanom v 3. ročníku 

bakalárskeho štúdia na FEM SPU v Nitre v akademických rokoch 2010/11 - 2017/18. 

Analýza študijných výsledkov v uvedenom predmete je vykonaná vybranými metódami 

matematickej štatistiky. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: matematika, matematický aparát, aplikácie, finančná a poistná 

matematika 

ÚVOD 

Univerzity neustále hľadajú možnosti ako prilákať študentov, ako ponúkať kvalitné 

vzdelávanie a ako priniesť pridanú hodnotu a diferenciáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Konkurenčné prostredie okolo nás vytvára potrebu kvalitných, nekonvenčných a inovatívnych 

riešení v oblasti vysokoškolského vzdelávania [3].  

Kvalita vysokoškolského vzdelávania a zvyšujúca sa konkurencieschopnosť vysokých škôl sú 

podmienené neustálou aktualizáciou akademického obsahu v závislosti s požiadavkami na 

absolventov vysokých škôl na trhu práce [5]. 

Vedomosti nadobudnuté štúdiom na FEM SPU v Nitre absolventi využijú aj pri obchodovaní 

s rôznymi komoditami na zahraničných trhoch nielen v Slovenskej republike, ale aj v rámci 

ostatných krajín Európskej únie [8]. 

V súčasnej modernej dobe, po ukončení štúdia, by študenti mali mať nielen dostatočné 

množstvo získaných nových poznatkov, ale mali by tiež získať ekonomické a finančné 

zručnosti, ktoré budú potrebovať v každej oblasti práce. Je dôležité pripraviť študentov nielen 

s dobrými znalosťami, ale aj s dostatočnými praktickými zručnosťami a zručnosťami, vďaka 

ktorým nájdu vhodné zamestnanie v profesionálnom živote [4]. 
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Ekonómia, finančníctvo, poisťovníctvo, a iné využívajú nielen základné elementárne 

matematické operácie, ale aj vedomosti z vyššej matematiky, ako sú vlastnosti funkcie jednej 

reálnej premennej, diferenciálny a integrálny počet. Preto práve vhodným výberom príkladov 

je potrebné a dôležité poukázať na možnosti aplikácií aj v iných oblastiach a v ďalšom štúdiu. 

Vhodné ekonomické aplikácie s využitím matematického aparátu prispejú ku komplexne 

vybudovanej osobnosti absolventov FEM pripravených pre prax [7]. 

Metódy finančnej matematiky možno aplikovať v mnohých ekonomických odvetviach. 

Účtovníctvo, finančné plánovanie a rozhodovanie je súčasťou mnohých odborných kurzov 

a špecializovaných predmetov [1]. 

Absolventi I. stupňa vzdelávania na FEM SPU v Nitre sú pripravovaní pre rôzne ekonomické 

oblasti hospodárstva a poľnohospodárstva. Vedomosti získané v jednotlivých odboroch 

a jazykové kompetencie vytvárajú absolventom FEM široké možnosti uplatnenia na rôznych 

stupňoch riadenia podnikov agropotravinárskeho rezortu, v podnikoch biologických 

a technických služieb, v podnikateľských subjektoch zahraničného obchodu, ako aj 

v obchodných oddeleniach podnikov agrorezortu a vo finančných inštitúciách. Študenti sú 

vzdelávaní aj pre potreby inštitúcií verejnej správy a samosprávy, pre prácu v konzultačných 

firmách, vo výskumných pracoviskách a v školstve [6].  

MATERIÁL A METÓDY 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (FEM SPU) 

v Nitre je matematika na bakalárskom stupni štúdia vyučovaná vo všetkých odboroch. Je 

vyučovaná v nasledujúcom rozsahu a výmere hodín týždenne (Tab. 1): 

Tab. 1 Vyučovanie predmetu matematika na jednotlivých odboroch FEM SPU v Nitre 

Názov predmetu Rozsah Odbor 

Mathematika IA, IB 

(Mathematics IA, IB) 

2 semestre 

Ekonomika podniku, 

Manažment podniku, 

Ekonomika a manažment 

agrosektoru, Obchodné 

podnikanie, International 

business with agrarian 

commodities, Účtovníctvo, 

Kvantitatívne metódy v 

ekonómii 

Finančná a poistná matematika 1 semester 

Účtovníctvo, Kvantitatívne 

metódy v ekonómii, 

Ekonomika podniku 

Na FEM SPU v Nitre je dôležitou úlohou matematiky naučiť študentov základné poznatky 

z vyššej matematiky a poukázať aj na možnosti aplikovania matematického aparátu 

v profilových ekonomických predmetoch a v praxi. Ekonomické a manažérske zameranie 

FEM stanovuje smerovanie a orientáciu aplikácií vo výučbe matematiky. Matematický aparát 

je budovaný prísne logicky, jednotlivé pojmy na seba nadväzujú a nie je možné pochopiť ich 

bez príslušného základu. Preto je veľmi dôležité, aby už študent zo strednej školy mal 

vybudovaný potrebný základ matematických vedomostí nadobudnutých na strednej škole, na 

ktoré je možné nadviazať na univerzite [2]. 

Študenti FEM absolvujú matematiku počas dvoch semestrov, ktorá im poskytne potrebné 

vedomosti zo základov vyššej matematiky. Po osvojení si dôležitých základných vedomostí 
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z vyššej matematiky budú môcť študenti aplikovať matematický aparát v ekonomických 

a finančných oblastiach. Po absolvovaní povinných predmetov v 1. ročníku bakalárskeho 

štúdia majú študenti niektorých študijných odborov, možnosť zvoliť si voliteľný predmet 

s aplikáciami matematického aparátu vo finančnej a poistnej praxi. Cieľom výučby povinných 

a voliteľných predmetov z matematiky na SPU v Nitre je naučiť študentov matematické 

prostriedky a metódy na riešenie ekonomických a finančných úloh. Aplikácia matematických 

metód v praxi spája v sebe zvládnutie teoretického základu matematiky a jej použitie pri 

riešení konkrétnych problémov v rôznych aplikačných oblastiach. Po úspešnom zvládnutí 

„základného kurzu z matematiky“ zameraného na vyššiu matematiku je študent schopný 

niektoré ekonomické problémy riešiť práve s použitím vhodného matematického aparátu [2]. 

Základné poznatky z vyššej matematiky študent získa absolvovaním povinných predmetov 

Matematika IA, IB v 1. ročníku bakalárskeho štúdia. Uvedené predmety poskytujú základný 

kurz vyššej matematiky s ukážkami aplikácií v odborných predmetoch. V 3. ročníku 

bakalárskeho štúdia na FEM je vyučovaný predmet Finančná a poistná matematika, ktorej 

súčasťou sú základy finančnej a poistnej matematiky. Tento predmet je poskytovaný pre 

akreditované študijné programy Kvantitatívne metódy v ekonómii ako povinný predmet a pre 

Účtovníctvo a Ekonomiku podniku ako povinne voliteľný predmet. Finančná matematika 

poskytuje vhodné aplikácie matematiky vo finančnej oblasti a poistná matematika analogicky 

poskytuje aplikácie matematiky v poistnej praxi. Znalosti z finančnej matematiky umožňujú 

pri požičiavaní alebo investovaní finančných prostriedkov efektívnejší a racionálnejší spôsob 

ich použitia. Poznatky a metódy je možné uplatniť nielen v rámci pracovných rozhodnutí, ale 

aj v súkromnom rozhodovaní o zhodnotení financií. Poistná matematika poskytuje lepšiu 

orientáciu sa v poistných produktoch, v možnostiach a druhoch poistení a v poistnej praxi 

všeobecne.  

Vo finančnej matematike sú zahrnuté tieto okruhy: 

• jednoduché úrokovanie,

• zložené úrokovanie,

• princíp finančnej ekvivalencie,

• spojité úrokovanie,

• rentový a umorovací počet.

V poistnej matematike sú zahrnuté tieto okruhy:

• netto poistné v poistení osôb,

• všeobecnejšia formulácia úlohy poistenia,

• brutto poistné,

• poistná rezerva v životnom poistení.

Zaradením aplikácií do výučby a vyučovaním voliteľných predmetov zameraných na

ekonomické aplikácie matematického aparátu sa vyučovací proces skvalitní a zvýši sa

vedomostná úroveň študentov [2].

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V nasledujúcej časti uvádzame študijné výsledky v predmete Finančná a poistná matematika 

pre študijné programy Účtovníctvo a Kvantitatívne metódy v ekonómii v akademických 

rokoch 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 a 2017/18. 

Študenti absolvujú v 1. ročníku bakalárskeho štúdia povinné predmety Matematika IA 

v zimnom semestri a predmet Matematika IB v letnom semestri. Predmet Finančná a poistná 

matematika študenti denného štúdia absolvujú v letnom semestri 3. ročníka bakalárskeho 

štúdia ako predmet, kde je potrebné aplikovať získané vedomosti z 1. ročníka vo finančnej 

a poistnej matematike. Uvedený predmet má nasledujúci systém hodnotenia: počas semestra 

píšu študenti jeden priebežný test, odovzdávajú seminárnu prácu (za tieto aktivity môžu 
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získať 50 bodov) a následne absolvujú skúšku vo forme písomného testu za 50 bodov. 

Výsledky skúšok sú hodnotené štandardnou stupnicou A(1), B(1,5), C(2), D(2,5), E(3), 

FX(4). Študenti externého štúdia študijného programu Účtovníctvo majú možnosť absolvovať 

predmet Finančná a poistná matematika v letnom semestri 2. ročníka bakalárskeho štúdia na 

FEM SPU v Nitre.  

Obr. 1 Grafické znázornenie študijných výsledkov v % v predmete 

Finančná a poistná matematika počas rokov 2010/11 - 2017/18 

Zdroj: vlastné výpočty 

Obr. 2 Grafické znázornenie priemerných známok a počtov študentov v predmete 

Finančná a poistná matematika počas rokov 2010/11 - 2017/18 

Zdroj: vlastné výpočty 

Na obrázkoch 1 a 2 sú uvedené výsledné známky na skúške a priemerné známky z predmetu 

Finančná a poistná matematika počas rokov 2010/11 - 2017/18, pričom sme brali do úvahy 

študentov v dennej aj externej forme štúdia. Údaj o počte študentov vyjadruje, koľko 

študentov predmet ukončilo v danom akademickom roku. Pri výpočte priemernej známky sme 

nebrali do úvahy tých študentov, ktorí predmet neukončili (percento neukončených je v 
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intervale 5 až 10 percent). Na základe priemerných známok v predmete Finančná a poistná 

matematika môžeme konštatovať strednú úroveň vedomostí študentov v uvedenom predmete 

(priemerné známky sú v rozpätí medzi 1,72 až 1,96). Študenti sú absolventi rôznych typov 

stredných škôl a majú rôznorodý rozsah matematických vedomostí, čo ovplyvňuje aj výsledky 

zo skúšky. Predmet Finančná a poistná matematika je študentmi považovaný za jednoduchší v 

porovnaní s predmetmi Matematika IA a Matematika IB, preto študenti vo všeobecnosti 

dosahujú v predmete Finančná a poistná matematika lepšie študijné výsledky ako v 

predmetoch Matematika IA a Matematika IB. Vyhodnotenie a grafické znázornenie 

študijných výsledkov v % v predmete Finančná a poistná matematika počas rokov 2010/11 – 

2017/18 je uvedené na obrázku 1. Grafické znázornenie priemerných známok a počtov 

študentov v predmete Finančná a poistná matematika počas rokov 2010/11 - 2017/18 je 

uvedené na obrázku 2. Počet študentov, ktorí každoročne absolvujú uvedený predmet sa 

pohybuje medzi 52 až 79, s výnimkou akademického roka 2011/12, kedy predmet 

absolvovalo len 35 študentov. Grafické znázornenia boli uskutočnené pomocou programu 

Microsoft Excel. 

ZÁVER 

Všeobecný teoretický základ v rámci prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia je súčasťou 

vysokoškolského vzdelávacieho systému na Slovensku. Odborné štúdium s aplikáciami je zas 

súčasťou štúdia počas vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia a počas inžinierskeho štúdia. 

Implementáciou vhodných aplikácií z matematiky do vyučovacieho procesu na univerzitách 

a vyučovaním voliteľných predmetov zameraných na aplikácie matematického aparátu je 

možné skvalitniť vyučovací proces, zvýšiť vedomostnú úroveň študentov a pomôcť tým 

študentom lepšie sa uplatniť na trhu práce po absolvovaní bakalárskeho štúdia. Finančná 

a poistná matematika je práve predmetom, ktorý umožňuje získať zručnosti a vedomosti 

potrebné pri riešení problémov a úloh vo finančnej a poistnej praxi. Vyhodnotenie študijných 

výsledkov študentov a počtu študentov v predmete Finančná a poistná matematika 

vyučovanom v 3. ročníku bakalárskeho štúdia na FEM SPU v Nitre v akademických rokoch 

2010/11 - 2017/18 je tiež dôkazom toho, že študenti dosahujú v predmete dobré výsledky 

a predmet považujú za jednoduchší a prospešnejší do života oproti  všeobecnejším 

matematickým predmetov, ktoré absolvovali v 1. ročníku bakalárskeho štúdia na FEM SPU 

v Nitre. Študenti absolvovaním aplikačných predmetov už počas bakalárskeho štúdia získajú 

lepšie možnosti uplatnenia sa v odbornej praxi, či už vo finančnej, poistnej alebo ekonomickej 

sfére ich ďalšieho pôsobenia už po získaní bakalárskeho titulu a vzdelania na univerzite.  
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FINANCIAL AND INSURANCE MATHEMATICS AS A PART 

OF MATHEMATICAL UNIVERSITY EDUCATION 

ABSTRACT

The paper deals with the teaching of mathematics and its applications in bachelor study at 

the Faculty of Economics and Management of The Slovak University of Agriculture (FEM 

SUA) in Nitra. The need of acquiring of the mathematical apparatus and its subsequent 

utilization in financial and insurance practice is included in subject Financial and insurance 

mathematics. This subject is part of bachelor study at agricultural oriented university. The 

inclusion of the subject Financial and insurance mathematics into context of education at 

FEM SUA in Nitra will build more complex prepared graduates to practice. The aim of this 

paper is the analysis and evaluation of the students’ study outcomes in subject Financial and 

insurance mathematics taught in the third year of bachelor study at FEM SPU in Nitra in the 

academic years 2010/11 - 2017/18. The analysis of study outcomes in abovementioned 

subject is carried out by selected methods of mathematical statistics. 

KEYWORDS: mathematics, mathematical apparatus, applications, financial and insurance 

mathematics 
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