
 
Osnova predmetu ZE – ŠP Informatika 2017/18  

 
 
1. týždeň:  Základy fungovania ekonomiky (27.9., 28.9.2017) 

 Úvodné informácie k organizácii štúdia. 

 Úloha informatika a manažéra v podniku a v spoločnosti. 

 Ekonómia – ekonomika.  

 Potreby a statky –  podstata, klasifikácia, rozpor medzi potrebami a zdrojmi ich uspokojovania. 

 Zákon vzácnosti, hospodárnosť, alternatívne náklady. 
 
Cvičenie 
 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.  
 
2. týždeň: Ekonomické systémy (4.10., 5.10.2017) 

 3 otázky ekonómie a ich riešenie. 

 Ekonomické systémy – podstata, typy, charakteristiky, výhody a nevýhody. 

 Fcie štátu v zmieš. ekonomike, externality, verejné statky. 

 Vymedzenie pojmu transformácia. 
 
Cvičenie 
 Národné hospodárstvo – podstata, historický vývoj, štruktúra NH. 
 Krivka produkčných možností (podniková, národohospodárska). Zákon klesajúcich výnosov. 
 Negatívne externality – elektronický smog, elektronický odpad. 

 
3. týždeň: Trh a trhový mechanizmus (11.10., 12.10. 2017) 

 Podstata, typy trhu. 

 Trhový mechanizmus – podstata, prvky, schéma.  

 Cena, rovnovážna cena, trhová cena.  

 Trh statkov a služieb – individuálny, súhrnný trhový a agregátny dopyt, ponuka, trhová  rovnováha 
a nerovnováha. 

 
Cvičenie 
 Medzinárodný obchod (MO) – podstata, export a import, príčiny, ekonomické výhody, WTO. 
 Globalizácia – podstata, príčiny, aspekty (stránky), prejavy, výhody a nevýhody, MMF, SB. 

 
4. týždeň: Výrobné faktory, trh VF.   Kapitál ako VF (18.10., 19.10.2017) 

 Úloha VF, typy, kombinácia VF z hist. hľadiska. 

 Analýza dopytu a ponuky  prostredníctvom  hraničných ekonomických kategórií. 

 Rovnováha na trhu VF, Zákon klesajúceho hraničného produktu. 

 Kapitál – podstata, typy, investovanie. 

 Investície – úloha, podstata, členenie, zdroje financovania. 
 
Cvičenie 
 Precvičovanie fungovania TM (dopyt, ponuka, rovnováha) a posunov kriviek na praktických 

príkladoch. 
 Absencia trhových transakcií + praktické príklady. 
 Výhody, nevýhody, perspektívy virtuálneho trhu. 

 
5. týždeň: Práca + trh práce, Ľudský kapitál, Pôda (25.10., 26.10.2017) 

 Práca – definícia, deľba práce – typy, výhody a nevýhody. 

 Trh práce – poruchy na TP, nezamestnanosť. 

 Ľudský kapitál – podstata, typy, zvláštnosti a subjekty investovania do ĽK. 

 Pôda – vymedzenie, trh pôdy – predaj a prenájom. 
 

Cvičenie 
 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, Turecko a jeho perspektíva vstupu do EÚ. 

 
 



 
6. týždeň: (1.11., 2.11.2017) nebude – štátny sviatok 
Cvičenie 

 Opakovanie pred písomkou. 
 
7. týždeň: Domácnosti,  Podnik  (8.11., 9.11.2017) 

 Domácnosti – funkcie, spotreba a spotrebná funkcia, úspory a úsporová funkcia. 

 Podniky – funkcie, investičný dopyt, podnikové informačné systémy 
 
Cvičenie 

 Semestrálna písomka č. 1: (Vedecké východiská – vrátane VF, trh VF).  
 
8. týždeň: Účastníci trhu – štát (15.11., 16.11.2017) 

 Štátny rozpočet – definícia, príjmová a výdavková stránka, druhy ŠR, štátny a verejný rozpočet. 

 Dane – charakteristika, daňová sústava SR, Lafferova krivka. 

 Štátna regulácia – cenová (max a min cena), necenová. 
 
Cvičenie  
 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) (22.11., 23.11.2017) 

 Podstata a účel tvorby. 

 Druhy MAG: HDP, HNP, ČNP, ČDP. 

 Nominálny a reálny produkt,  deflátor HNP. Skutočný a potenciálny produkt, deflačná a inflačná 
medzera výstupu. 

 Národný dôchodok a odvodené druhy dôchodkov – osobný a osobný disponibilný dôchodok. 
 
Cvičenie  

 Cenové indexy – deflátor, CPI, PPI, index životných nákladov, HICP – podstata, rozdiely medzi 
indexami. 

 Inflácia  – podstata, meranie, príklady na výpočet inflácie. 
 

10. týždeň: Peniaze, peňažný trh  (29.11., 30.11.2017) 

 Peniaze - podstata, funkcie, historický vývoj, súčasné formy. 

 Peňažné agregáty, Fisherova rovnica výmeny, kúpna sila peňazí. 

 Peňažný trh – dopyt , motívy držby peňazí, ponuka, rovnováha na trhu peňazí. 
 
Cvičenie  
 Príklady na výpočet HDP, HNP, ND .... 
 Elektronické peniaze, elektronická mena – výhody a nevýhody ich používania, elektronické platby. 
 Banková sústava. 

 
11. týždeň: Mena (6.12., 7.12.2017) 

 Mena, menové sústavy.  

 Menové kurzy, devalvácia a revalvácia. 
 

Cvičenie 
 Semestrálna písomka č. 2 (Účastníci trhu: domácnosti, podniky  – Peniaze, peň. trh). 

 
12. týždeň: Hospodárska politika – podstata,  ciele, magický n-uholník, nástroje. 

              Transformácia ekonomiky SR  (13.12., 14.12.2017) 

 Hospodárska politika – podstata,  ciele, magický n-uholník, nástroje.  

 Priebeh  a prvky transformačného procesu slovenskej ekonomiky.  
 
Cvičenie 
 Dobratie učiva, uzavretie semestra. 
 
13. týždeň: skúšanie predtermínov (20.12., 21.12.2017) 
 Písanie náhradných a opravných písomiek. 

 
 

http://www.slovensko.sk/


Podmienky absolvovania predmetu: 

 Aktívna práca na cvičeniach počas semestra - referáty k vybraným témam, iná aktivita 
(maximálne 10). 

 Absolvované 2 semestrálne písomky  (každá je na max 25 bodov,). 

 Body za aktivitu je možné získať len do termínu 2. semestrálnej písomky. 

 Úspešné vykonanie skúšky, pričom podmienka účasti na skúške je minimálne 30 bodov 
získaných počas semestra na cvičeniach !!! 

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

 Skladá sa z: písomná časť  + body získané počas semestra  

 Podmienky zvládnutia písomnej časti: 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) 

60-68 % E (3) 

 
Bol som oboznámený/á s podmienkami absolvovania predmetu.   

*** 
 
Prednášky vedie: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 
 
Cvičenia vedie: Ing. Emese Tokarčíková, PhD., Ing. Zuzana Staníková, PhD., 
                           Ing. Eva Malichová, PhD., Ing. Martin Mičiak 
 
Povinná literatúra:  
Kucharčíková, A. -  Tokarčíková, E.: Základy ekonómie. VŠ učebnica – EDIS Žilina, 2015 alebo 
Kucharčíková, A. -  Tokarčíková, E.: Základy ekonomickej teórie pre informatikov. VŠ učebnica – 
EDIS Žilina, 2015 
Kucharčíková,  Holková, Kozubíková, Staníková, Tokarčíková: Základy ekonomickej teórie – 
cvičebnica. EDIS Žilina, 2015 
Staníková, Z.: Ekonómia – cvičebnica. EDIS Žilina, 2015 
 
Odporúčaná literatúra: 
Kucharčíková, A. -  Tokarčíková, E.: Základy ekonomickej teórie. VŠ učebnica – 3. vyd. EDIS Žilina 
2010 alebo 2006, 2004  
Frank, R. – Bernake, B. S.: Ekonomie, Grada Praha, 2003; Schiller, B.: Makroekonomie dnes, 
Computer Press Brno 2004; Lisý, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, IURA EDITION Bratislava 
2007; Mankiw, G. N.: Zásady ekonomie, Grada Praha 2009 
 


