
Základy ekonómie  5BE101 /cvičenia/  - Tokarčíková  

pre 5ZY01A,01B,01C,01E,01F, a. r. 2017/18 

 

1. týždeň:  Základy fungovania ekonomiky ( 25 - 29.9.2017) 

 Úvodné informácie k štúdiu, požiadavky na získanie bodov z cvičení. 

 Vymedzenie pojmu ekonómia – vedecké výroky a hodnotové súdy, pozitívna a 

normatívna ekonómia,  zložky ET. 

 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie  - princípy, metódy, ceteris paribus.  

       Zákon klesajúcich výnosov. 

2. týždeň: Ekonomické systémy (2 - 6.10. 2017) 

 Národné hospodárstvo – podstata, historický vývoj, štruktúra NH. 

 Krivka produkčných možností (podniková, národohospodárska).  

 Negatívne externality - Elektronicky smog, elektronický odpad 

3. týždeň: Trh a trhový mechanizmus (9 - 13.10. 2017) 

 Medzinárodný obchod (MO) – podstata, export a import, , ekonomické výhody, WTO. 

 Globalizácia – podstata, príčiny, aspekty (stránky), prejavy,výhody,nevýhody, MMF, SB. 

4. týždeň: Výrobné faktory, trh VF.   Kapitál ako VF (16 - 20. 10. 2017) 

 Precvičovanie fungovania TM a posunov kriviek na praktických príkladoch Cena, 

rovnovážna cena, trhová cena, charakteristiky a podmienky vzniku trhovej rovnováhy.  

 Absencia trhových transakcií + praktické príklady 

 Výhody, nevýhody, perspektívy virtuálneho trhu. 

5. týždeň: Práca + trh práce, Ľudský kapitál, Pôda (23 - 27. 10. 2017) 

 Medzinárodná ekonomická integrácia (MEI) – podstata, formy,  ich charakteristiky 

a prejavy v konkrétnych združeniach a dohodách. 

 EÚ, EMÚ, CEFTA, Slovensko v EÚ a v EMÚ, BREXIT, EÚ a Turecko a jeho 

perspektíva vstupu do EÚ 

6. týždeň: Účastníci trhu  (30.10-1 - 3.11. 2017)  ... 1.11. sviatok 

 Opakovanie pred písomkou  

 

7. týždeň: Domácnosti, Podnik  (6. - 10.11. 2017)  

 semestrálna písomka č. 1: (Vedecké východiská – vrátane VF, trh VF, MEI)  

 

8. týždeň: Účastníci trhu   - ŠTÁT  (13.- 17.11. 2017)  17.11 sviatok 

Príklady na spotrebu a úspory 

 Informačná spoločnosť – podstata, prejavy. 

 Informatizácia verejnej správy - E- government ( Ústredný portál verejnej správy: 

www.slovensko.sk, zákon o e-governmente) 

9. týždeň: Makroekonomické agregáty (MAG) (20. - 24.11. 2017)  

 Cenové indexy – deflátor, CPI, PPI, index životných nákladov, HICP- podstata, rozdiely 

medzi indexmi 

 Inflácia  – podstata, príčiny, účinky, meranie, príklady 

10. týždeň: Peniaze, peňažný trh, trh kapitálu (27.11 -1.12. 2017) 

 Príklady na výpočet HDP, HNP, ND.. 

 Elektronické peniaze, elektronická mena – výhody a nevýhody ich používania, 

elektronické platby 

 Banková sústava.  

 

11. týždeň: Mena (4 - 8.12. 2017) 

 semestrálna písomka č. 2 (Účastníci trhu, štát  – Peniaze, peň. trh) 

 

12. týždeň: Transformácia ekonomiky SR (11-15.12. 2017) 

 Dobratie učiva, uzavretie semestra 

13. týždeň: skúšanie predtermínov (18-22.12. 2017) 

 písanie náhradných a opravných písomiek podľa pokynov cvičiacej.  

http://www.slovensko.sk/


Podmienky absolvovania predmetu BE001(ZE) v a.r. 2017/17: 

 Absolvované 2 semestrálne písomky  (z každej je možné získať max. 25 bodov) 

 Aktívna práca na cvičeniach počas semestra - prezentácie k vybraným témam, iná 

aktivita ( maximálne 10).  Body za aktivitu je možné získať len do termínu 2. semestrálnej 

písomky. 

 Účasť a ospravedlnenie neúčasti podľa ŠP FRI. 

 Úspešné vykonanie skúšky, pričom podmienka účasti na skúške je minimálne 30 bodov 

získaných počas semestra na cvičeniach !!! 

 Náhradné a opravné písomky pdľ. pokynov vyuč. v 13. týž. a.r.  

 Predtermínu sa môžu zúčastniť študenti, ktorí počas semestra získali min. 40 bodov. 

 

Konzultácie: Ing. Emese Tokarčíková,PhD.  

Streda  7.00 -8.50 resp. podľa dohody   RB 202  

 Emese.Tokarcikova@fri.uniza.sk         

Info: http://fria.fri.uniza.sk/~tokarcik/ 

https://kmme.fri.uniza.sk/index.php/zamestnanci/emese-tokarcikova/zaklady-ekonomie-

tokarcikova/ 

Skúška: 

Skladá sa: písomná časť + body získané počas semestra  

Podmienky zvládnutia písomnej časti: 

a) písomka napísaná na min.30 bodov ( 60%  z max. počtu 50 bodov ) 

Hodnotenie predmetu na skúške: 

 

 body 

zo semestra 

a zo skúšky 

Výsledná  

známka 

zo skúšky 

93%  A (1) 

85-92% B (1,5) 

77-84% C (2) 

69 -76% D (2,5) 

61-68% E (3) 

 

 

Prednášky v Žiline vedie: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 

Cvičenia v Žiline vedie: Ing. Emese Tokarčíková, PhD., Ing. Zuzana Staníková, Ing. Martin 

Mičiak 
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