
vymenujte a charakterizujte typy ekonomik 
1. zalozena na zvykoch a obycajoch  
2. centralna, centralne riadena, prikazova,  na vsetky tri otazky, co, ako a pre koho dava odpoved stat.  
3. trhova, co, ako a pre koho vyrabat dava odpovede trh.  
4. zmiesana, odpovede na otazky co, ako a pre koho vyrabat odpoveda aj stat aj trh.  
 
objasnite obsah pojmov potreba, spotreba, statok, vyrobok a tovar 
POTREBY: Tieto cinnosti sa orientuju do oblasti uspokojovania ludskych potrieb.  
Potreba je kazdy uvedomely aj neuvedomely nedostatok. Potreby primarne, sekundarne. Individualne osobne, 
kolektivne. STATKY: Volne: volne v prirode a mozno ziskavat bez bez vynalozenia ludskeho usilia. 
Ekonomicke: ziskavame ich dodatocnym usilim, tazba nerastnych surovin, alebo procesom vyroby. 
Volne a ekonomicke este mozme rozdelit na hmotne a nehmotne. SPOTREBA: Ludia uspokojuju svoje potreby 
tym, ze spotrebovavaju statky. Spotreba statkov sa nazyva spotreba. VYROBA: Aby sme mohli uspokojit 
potreby, potrebujeme vyrobu. Je to produktivne spojenie tychto vyrobnych faktorov. Vysledkom mozu byt 
vyrobky, alebo sluzby. Vyrobky su hmotne ekonomicke statky. Alebo aj kapitalove statky. Nehmotne statky su 
sluzby. Sluzby sa v okamziku poskytnutia spotrebuju. TOVAR: Vsetky vyrobky, ktore vchadzaju do procesu 
vymeny sa stavaju tovarom. Kazdy tovar je vyrobkom, ale nie kazdy vyrobok je tovarom. Tato vymena sa 
uskutocnuje prostrednictvom trhu.  
 
co je predmetom ekonomie a ekonomiky – ich pojmove vymedzenie 
Co predstavuje ekonomia. - Spolocnym menovatelom je vzacnost.   
1. Je to veda ako spolocnost vyuziva vzacne zdroje na vyrobu uzitocnych tovarov a ako ich rozdeluje medzi 
skupinu ludi. 2. skuma na zaklade coho a akym sposobom riesi spolocnost problem vzacnosti a ako pomaha 
riesit zakladne ekonomicke problemy. 3. ekonomia je veda, ktora sa zaobera ekonomikou 
Ekonomika je ta cast spolocenskeho zivota, ktora je spata s ekonomickou cinnostou ludi. Ekonomika je 
cielavedoma hospodarska cinnost zamerana na spotrebu, uspokojovanie, vyrobu, vymenu materialnych a 
nematerialnych statkov a sluzieb.  
 
vysvetlite, co objasnuje mikroekonomia a makroekonomia, pozitivna a normativna 
ekonomia 
mikro : skumanie akonomiky jednotlivych ludi, alebo firiem,.. napr zisk, mzda, ponuka, dopyt atd  
makro : fungovanie ekonomiky ako celku  
pozitivna: skuma aky je ekonomicky zivot.  
normativna: ukazuje aj aky by ten ekonomicky zivot mal byt. Hlada riesenia. Navody a pod.  
 
zakladne funkcie ekonomie ako vedy – ich strucna charakteristika 
1. Poznavacia: skuma ekonomicke javy a procesy  
2. Pragmaticka, prakticka : aplikacia zaverov v praxi  
3. Metodologicka : teoretickym zakladom pre dalsie vedne discipliny  
 
ake su najcastejsie metodologicke uskalia a nastrahy v ekonomickej teorii 
Ceteris paribus = ostatne premenne nemenne 
Omyl post hoc klam = ab je casova suvislost, nie pricinna suvislost 
Omyl kompozicie = celok vztahujeme na jednotlivca 
Subjektivnosť = urcity uhol pohladu nemusi byt spravny 
Neistota v ekonomickom mysleni 
ignorovanie sekundarnych ucinkov 
 
zakladne metody skumania ekonomie 
Metodológie ekonómie: 

- pozorovanie 
- analýza a formovanie hypotéz 
- testovanie hypotéz 
- sformovanie teórie 

 
 
 
 



charakterizujte pojem hospodarska politika a jej zakladne ciele 
je zalozena na poznatkoch z mikro a makroekonomie. Opiera sa o dalsie vedne discipliny: politologia, pravne 
vedy, oblast poznatkov z verejnej spravy.  
3 definicie pozname: 
a) je vseobecny pristup statu, alebo vlady k ekonomike svojej krajiny. Vlada vyuziva prostriedky na 
koordinovanie 
b) je to sustava teoretickych a prakt. poznatkov, ekon a polit subjektov zameranych na vybudovanie 
bezporuchoveho systemu 
c) hovori o tom ako sa vytycuju ciele a ako sa na to pouzivaju nastroje 
5-zakladnych cielov: 
1. Zabezpecenie trvaleho rastu 
2. Inflacia co najnizsia pokial mozno 
3. Vyrovnana platobna bilancia 
4. Udrzanie co najvyssej zamestnanosti 
5. Spravodlive rozdelovanie dochodkov 
 
ktore zakladne problemy musi riesit kazda ekonomika 
Každá spoločnosť ako celok musí riešiť 3 základné ekonomické problémy (triádu ekonomických problémov)  
ČO - aké outputy vyrábať a v akom množstve - tj. voľba medzi rôznymi alternatívami, pretože pri danom 
množstve výrobných zdrojov (inputov) zvýšenie výroby jedných (alebo jednej skupiny) výrobkov a služieb 
nevyhnutne vyvolá zníženie výroby druhých (alebo druhej skupiny) výrobkov a služieb 
AKO outputy vyrábať -  s kými zdrojmi, ako kombinovať inputy (napr. vyrábať elektrickú energiu z uhlia, 
vody či jadrového paliva), pre výrobe statkov  použiť viac strojov či ľudskej práce, uprednostniť malovýrobu či 
veľkovýrobu,…. 
PRE koho outputy vyrábať - komu a ako rozdeľovať výrobky - zachovať rovnátorský prístup (rovnako 
všetkým - pracovitým a aj lenivým) alebo postupne diferencovať, aj keď sa tým pripustí sociálna nerovnosť? 
 
ktore su zakladne ekonomicke subjekty modernej ekonomiky 
Ekonómia vychádza z existencie 3 subjektov: 
Domácnosti - vystupujú ako spotrebitelia statkov a služieb, ale na druhej strane ponúkajú firmám jednotlivé 
výrobné faktory (t.j pôsobia na strane dopytu, ale aj na strane ponuky) 
Firmy - ponúkajú tovary a služby, od domácností nakupujú výrobné faktory (takisto vystupujú na strane ponuky 
ako aj  na strane dopytu) 
Štát - podieľa sa nielen na vytváraní ponuky a dopytu, ale aj na tvorením a kontrolou "pravidiel", ktorými sa 
riadia trhy. 
 
v com spociva podstata zakona klesajucich vynosov 
Spociva v tom, ze pridanim dalsej jednotky vyrobneho faktora, znamena vyssi prinos, no nie tak velky ako pri 
povodnom zlozeni vyrobkov.  
 
co predstavuje kategoria alternativnych nakladov 
Alternatívne náklady, resp. náklady obetovanej príležitosti vznikajú preto, že vo svete vzácnosti výber jednej 
veci znamená vzdať sa niečoho iného. Alternatívne náklady predstavujú teda hodnotu statku alebo služby, 
ktorých sa vzdali.  V podmienkach obmedzenosti výrobných zdrojov je teda rozhodnutie vyrobiť niečoho viac 
zároveň rozhodnutím vyrobiť niečoho menej. Cena obetovanej príležitosti (alternatívne náklady) znamená, akej 
hodnoty jedného statku sme sa vzdali v prospech iného statku. 
 
hranica produkcnych moznosti a efektivnost ekonomiky 
PPF: Táto hranica ukazuje paletu možných výberov, medzi ktorými môže spoločnosť voliť – substitúciu pušiek 
za maslo, ak berie do úvahy daný stav technológie a celkových zdrojov. Body, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej 
strane tejto hranice neprichádzajú do úvahy – sú nedosiahnuteľné. Akýkoľbek bod vnútri krivky, vyjadruje, že 
zdroje nie sú využité, resp. nie sú využité najlepším možným spôsobom 
efektivnost: Krajina môže produkovať buď statky bežnej spotreby (chlieb, televízory) alebo investičné statky 
(nákladné autá, stroje, továrne, počítače)… 
napr.  investovat oveľa viac a obetuje veľa zo súčasnej spotreby (s vidinou kvalitnejšej budúcej spotreby) 

v nasledujúcich rokoch tie krajiny, ktore viac investovali, napredovali rýchlejšie. krajina posunula svoju 
krivku PPF smerom hore, 

 
 



charakterizujte jednotlive typy ekonomik a ako riesia triadu zakladnych ekonomickych 
problemov 
1. zalozena na zvykoch a obycajoch  
2. centralna, centralne riadena, prikazova  na vsetky tri otazky, co, ako a pre koho dava odpoved stat.  
3. trhova, co, ako a pre koho vyrabat dava odpovede trh.  
4. zmiesana, odpovede na otazky co, ako a pre koho vyrabat odpoveda aj stat aj trh.  
 
rozdiely medzi dvoma sposobmi ekonomickej koordinacie 
###### 
 
predpoklady trhoveho hospodarstva, aspekty a metody privatizacie 
Trhová ekonomika - sa opiera o princípy slobodného podnikania, čo, ako a pre koho vyrobiť sa určuje 
systémom cien, trhov, ziskov a strát, stimulácii a odmien. Subjekty vystupujúce na trhu sú domácnosti, 
firmy a štát.  
Štandardné metódy sú metódy odskúšané a bežne používané vo svete. 
Vo väčšine prípadov a za normálnych podmienok sa vyznačujú : 
transparentnosťou; možnosťou získania maximálneho finančného efektu; získania zahraničného kapitálu; 
prístupom širokého okruhu záujemcov; poskytnutím rovnakých informácií všetkým záujemcom a stanovením 
rovnakých podmienok, s nevyhnutnosťou uskutočnenia podľa zásad slobodnej a čestnej súťaže 
patria sem :  
- priamy predaj 
- verejná dražba 
- verejná súťaž 
 
charakteristika trhu a formy a typy trhov 
TRH:  Trh su mechanizmy pomocou ktorych si ludia pomahaju pri vzajomnom obchodovani. Je miesto kde si 
ekonomicke subjekty vymienaju vysledky svojej cinnosti. Trh je miesto, kde sa stretava ponuka s dopytom a 
vytvara sa rovnovazna cena.  
  
FORMY TRHU:  
Prva historica forma trhu je miestny trh.  
Regionalny trh sa vyvyja a su identicke s uzemnopravnym clenenim.  
Trhy ekonom ickych zoskupeni:  
trh EU, alebo integracne zoskupenie,  nafta, sever afriky a pod.  
Najvyssou formou je svetovy trh.  
  
Trh dalej mozno rozdelit na volny a viazany.  
Trh legalny a nelegalny.  
Trh organizovany a neorganizovany. Najvyssou formou organizovaneho trhu je burza.   
Trh podla poctu tovarov rozdelujeme na ciastkovy(trh jedneho druhu) a agregatny(trh vsetkych vyrobkov a 
sluzieb).  
Trh vyrobnych faktorov; Penazny trh; Trh vyrobkov a sluzieb.  
 
zakladne ulohy trhu a trhovy mechanizmus 
Prvou zakladnou ulohou trhu je prenos informacii.  
Trh poskytuje podnety pre spravanie sa vyrobcov a spotrebitelov. Trh posobi v smere rozdelovania dochodkov. 
Hlavnym faktorom trhu je cena.  Trhovy mechanizmus je suhrn vztahov a procesov pri realizacii vymeny 
tovarov a tato vymena vedie k vzajomnej koordinacii relativne nezavyslych rozhodnuti na zaklade ponuky.  
Trhovy mechanizmus posobi automaticky. Nevyzaduje aby sa ucastnici trh. mechanizmu zapajali a riesili 
problemy co, ako a pre koho vyrabat. 
 
v sirsom slova zmysle, prvky su: 
trhove subjekty 
trhova konkurencia 
porces tvorby ponuky, dopytu  
 
 
 
 



vysvetlite pojem trhova konkurencia a trhove nedokonalosti 
Trhova konkurencia: 
1. na strane dopytu 
2. na strane ponuky 
 
Cenova konkurencia za pomoci nastroja ako ceny, predavajuci moze umelo znizovat ceny, co je pre uzivatela 
chvalihodne s jedinym cielom, vytlacit konkurenciu z trhu a potom zacne diktovat ceny na trhu, ktore su pre 
neho vyhodne. Znizuje ceny s cielom ovladnut trh. 
 
Necenova konkurencia: vyssia kvalita, design, vyssia zaruku, reklamou, otazky servisu, napr predaj vyrobkov na 
splatky 
 
Oligopol: vyuzivaju sa hlavne nastroje necenovej konkurencie 
 
Nedokonalostou su trhove externality. 
Nedokonalost: existencia verejnych statkov a trh nie je konkurencny 
 
Pozitivne externality: subjekty ziskavaju vyhody bez toho ze by za ne platili,... priklad vytvaranie 
priemyselnych parkov.  
 
trhy a vlada, interakcia narodnych a medzinarodnych trhov 
###### 
 
uloha statu v zmiesanej ekonomike 
Zúčastňuje sa na vytváraní dopytu a ponuky po výrobkoch i výrobných činiteľoch, dozerá na určité "pravidlá 
hry" a má aj rôzne ekonomické funkcie. 
Nedokonalosti trhového mechanizmu si vynucujú dodatočné zásahy štátu do ekonomiky, ktoré pomáhajú tieto 
nedostatky obmedzovať. Štát prispieva k odstraňovaniu príčin zníženej efektívnosti predovšetkým 
odstraňovaním prekážok (nedokonalostí) konkurencie - nezastupiteľnou úlohou moderného štátu je chrániť 
súťaživosť trhu celým systémom antimonopolných opatreni. 
 
dopyt, ponuka a rovnovazna cena 
Dopyt predstavuje množstvo tovaru, ktoré sú ochotní kupujúci kúpiť v závislosti od ceny. Dopyt teda 
neznamená len množstvo tovarov, ktoré ľudia nakupujú (napr. kilo ovocia), ale vyjadruje komplexný pohľad na 
množstvo, ktoré by kupujúci kúpil za určitú cenu. Dopyt vyjadruje vzájomnú závislosť medzi množstvom 
požadovaných tovarov a služieb (Q) a ich cenou (P) - tj. kúpiť čo najviac za čo najmenej (t.j. čo 
najlacnejšie) 
Ponuka je súhrn relatívne samostatných rozhodnutí výrobcov o množstve vyrobených tovarov a služieb pri 
určitej cene -  vyjadruje množstvo (Q) tovarov  a služieb, ktoré sú predávajúci predať v závislosti od ceny 
(P), tj. je to ochota predať čo najviac za čo najviac (čo najdrahšie) 
Cena, ktorá vzniká na trhu pôsobením ponuky a dopytu sa nazýva trhová cena. Priesečník krivky dopytu (D) 
a krivky ponuky (S) sa nazýva bod trhovej rovnováhy (E - equilibrium) 
Rovnovážnu cenu možno charakterizovať ako cenu, pri ktorej sa ponúkané množstvo tovaru rovná 
požadovanému množstvu tovaru - pri rovnovážnej cene nevzniká ani nedostatok, ani prebytok. Rovnovážna 
cena má schopnosť vyčisťovať trh - market clearing - tj. za danú cenu sa predá všetko čo sa vyrobí. 
Pri nižšej cene než je rovnovážna cena, požadované množstvo tovaru X prevyšuje ponúkané množstvo, z čoho 
vyplýva, že všetci kupujúci nebudú uspokojení. Vzniká nedostatok tovaru,  požadované množstvo presahuje 
ponúkané množstvo pri určitej cene - nadmerný dopyt … naopak, pri akejkoľvek cene nad rovnovážnou cenou, 
ponúkané množstvo presahuje požadované množstvo (dopyt) - nepredaný tovar zostane na sklade, tj. nadmerná 
ponuka - vznikol prebytok … 
 
krivka dopytu a ponuky a zakon klesajuceho dopytu a rastucej ponuky 
Krivka dopytu vyjadruje vzťah medzi trhovou cenou tovaru a požadovaným množstvom tovaru (funkcia 
dopytu - nepriama úmera medzi cenou a požadovaným množstvom tovaru)  
Zákon klesajúceho dopytu - ak cena tovaru rastie (pri nezmenených ostatných podmienkach), dopyt po tovare 
klesá. Ak sa cena tovaru zníži, požadované množstvo tovaru (dopyt po tovare) X sa zvýši, pretože spotrebitelia 
majú tendenciu teraz lacnejšími tovarmi nahrádzať iné tovary - vzniká tzv. substitučný efekt 
Krivka ponuky vyjadruje vzťah medzi cenou a ponúkaným množstvom, ktoré sú výrobcovia daného tovaru 
ochotní vyrobiť a predať. 



Zákon rastúcej ponuky -  s rastom ceny výroba tovaru a teda aj ponúkané množstvo, stúpa a naopak, pokles 
ceny vyvolá pokles výroby. 
 
vysvetlite pohyb pozdlz a posun krivky dopytu a ponuky 
Posun krivky - dopytu: 
a) posun pozdĺž - vyjadruje vplyv ceny tovaru X na požadované množstvo pri nezmenných ostatných 

podmienkach (ceteris paribus) … vyjadruje prispôsobenie sa spotrebiteľa zmene trhovej ceny 
b) posun doprava, doľava - akákoľvek zmena v cene substitučných tovarov, zmena v preferenciách 

spotrebiteľa,  zmena v príjme (v dôchodku) spotrebiteľa sa prejaví v zmene dopytu po tovare X … vyjadruje 
prispôsobenie sa spotrebiteľa vonkajším podmienkam 

Posuny krivky dopytu pri zmene dôchodku alebo cien ostaných faktorov  
- keď sa zvyšuje dôchodok, spotrebitelia chcú nakupovať viac tovaru, a tým posúvajú krivku dopytu doprava 
- keď sa znižujú dôchodky (t,.j príjmy obyvateľstva) posúva to krivku doľava - tj. kupujúci budú menej 

ochotný utratiť toľko čo před znížením ich príjmu (dôchodku)  
Posun krivky - ponuky: 
a) posun pozdĺž -  je vyvolaný len zmenou ceny vyrábaného a ponúkaného tovaru, pričom technológia, ceny 

vstupov a rozsah regulačných opatrení štátu zostáva nezmenené 
b) posun doprava, doľava - je vyvolaný zmenou cien vstupov (cena práce - výška sociálneho zabezpečenia 

(odvodov),  cena surovín, technologický postup,..) 
 
charakterizujte zakladne vyrobne faktory a sposoby ich ocenenia 

1. Pôda a prírodné zdroje - charakterizované pôdou využívanou na poľnohospodárske účely i na 
nepoľnohospodárske účely (výstavba ciest, budov), zdroje energie (uhlie, ropa), minerálne látky a 
neenergetické zdroje - renta 

2. Práca - ľudská činnosť. Práca ako výrobný činiteľ je do značnej miery limitovaná mimoekonomicky čo do 
množstva i kvality. Kvalita a množstvo práce sú ovplyvnené fyzickými a duševnými schopnosťami 
človeka. Množstvo práce je navyše podmienené počtom ľudí (v danej ekonomike) schopných a ochotných 
pracovať. Účinnosť tohoto faktora možno aktívne ovplyvniť napr. rastom kvalifikácie (vzdelaním - 
stredoškolským, vysokoškolským), zručnosti (remeselná špecializácia), lepším pracovným vybavením 
(napr. písací stroj vs. počítač, kosa vs. kombajn) - mzda  

3. Kapitál (kapitálové statky) - je odvodeným faktorom, tvoria ho vyrobené statky, ktoré ekonomika 
produkuje na to, aby slúžili na výrobu iných statkov (stroje, zariadenia, budovy, počítače,….) Sú 
výsledkom jedného výrobného procesu, aby slúžili ako vstup (zdroj, faktor) do iného výrobného procesu - 
počas používania sa postupne opotrebúvajú. – zisk 

 
trhy vyrobnych faktorov 
Cena vyrobnych faktorov zavisi od vztahu ponuky a dopytu. Dopyt je urcovany hranicnou uzitocnostou. 
 
Analyza trhu vyrobnych faktorov: 
 
Vyrobny faktor: poda   
                       praca 
                       kapital 
                       (ludsky vyrobny faktor) 
 
trh prace a mzda, podstata a formy mzdy 
4 faktory ocenenia prace: 
:praca ktora neni spolocensky prijatelna(napr smetiari, kompenzuju, daju viac) 
: faktor jedinecnych prvkov,... su jedinci, nadpriemerne odmenovany 
:faktor situacie na trhu prace. Dve skupiny, nekonkurujuce(napr ucitel s kardiologom a pod.) Cieastocne 
konkurujuce si skupiny prace. 
: faktor diskriminacnych praktik,... podla rasy, pohlavia  
 
podstata renty a rentove vztahy 
Diferenciálna renta – záleží od polohy a úrodnosti  
Pozemková renta – je poplatok za užívanie pôdy  
Dopyt po pôde - je odvodeným dopytom (ak vzrastá záujem o úrodu vzastá záujem aj o pôdu)  
Ponuka pôdy – je ovplyvnená tým, že jej miesto je obmedzené. Vlastník pôdy je ochotný predať pôdu za takú 



sumu peňazí,ktorú keď vloží do banky, prinesie mu ročný úrok vo výške ročnej renty. Cena pôdy závisí od 
polohy , úrodnosti a záujmu. 
 
trh kapitalu, urok a zisk 
Urokova miera: rozlisujeme nominalnu a realnu. Z realnej treba odratat inflaciu.  
 
ZISK  
predstavuje vynosy minus celkove naklady. 
A) podnikatelsky zisk - : je zisk, ktory vypocitame z uctovnej evidencie,... vynosy minus naklady 
B) ekonomicky zisk - zahrname, odpocitame od vynosov, vsetky naklady, nie len uctovne, ale aj implicitne 
naklady. Implicitne napr: mzda, odmena vlastnika kapitalu a pod 
 
Zisk : 
implicitny vynos (vynos majitelov firmy z ich vlastnych fondov) 
ciste riziko(chce vyssi vynos za celkove riziko z pod) 
inovacny proces, inovacne riziko 
zisk ako monopolny dochodok(monopolne postavenie, ked mozem diktovat na trhu ceny svojich vyrobkov)  


