
Okruhy otázok na skúšku z predmetu  

MIKROEKONÓMIA 

 

1. Cenová elasticita dopytu (definovanie pojmu elasticita, výpočet cenovej elasticity dopytu, 

grafické znázornenie a interpretácia prípadov – elastický dopyt, neelastický dopyt, jednotková, 

nekončená a nulová elasticita dopytu). 

2. Väzba medzi elasticitou dopytu a celkovým príjmom – kedy je lepšie cenu zvyšovať a 

znižovať v závislosti od elasticity dopytu tak, aby sa zvýšil firme celkový príjem. 

3. Charakterizujte rozdiel medzi priamou a nepriamou cenovou elasticitou dopytu. 

4. Charakterizujte základné činitele ovplyvňujúce cenovú elasticitu ponuky a dopytu. 

5. Cenová elasticita ponuky (výpočet cenovej elasticity ponuky, grafické znázornenie a 

interpretácia prípadov – elastická ponuka, neelastická ponuka, jednotková, nekončená a nulová 

elasticita ponuky). 

6. Charakterizujte rozdiel medzi priamou a nepriamou cenovou elasticitou ponuky.  

7. Charakterizujte iné formy elasticity - daňová elasticita, dôchodková elasticita. 

8. Charakterizujte pojem užitočnosť, rozdiel medzi celkovou a hraničnou užitočnosťou – slovne 

uveďte definíciu, príklad a graficky znázornite. 

9. Charakterizujte rovnováhu spotrebiteľa v kardinálnej teórii (Gossenove zákony).  

10. Charakterizujte rovnováhu spotrebiteľa v ordinálnej teórii (slovne aj graficky). 

11. Analýza nákladov firmy z krátkodobého hľadiska - celkové, variabilné, fixné, priemerné 

celkové, priemerné fixné, priemerné variabilné, hraničné náklady – graficky znázornite a slovne 

popíšte. 

12. Analýza nákladov firmy z dlhodobého hľadiska – rozhodovanie o optimálnej veľkosti 

výrobnej kapacity (dlhodobé priemerné celkové náklady, úspory z rozsahu).  

13. Rozdiel medzi explicitnými a implicitnými nákladmi. 

14. Charakterizujte ekonomické optimum firmy – slovne aj graficky. 

15. Charakterizujte ekonomickú kategóriu zisk (ekonomický, účtovný, normálny zisk).  

16. Definujte vzťah medzi ATC a MC. 

17. Predpoklady dokonalej konkurencie. 

18. Trhová krivka dopytu vs. krivka dopytu firmy pri dokonalej konkurencii.  

19. Rovnováha firmy v krátkom období (dokonalá konkurencia).  

20. Dlhodobé pravidlá pre vstup a odchod z odvetvia pri dokonalej konkurencii (podľa toho, či 

je P>ATC, P=ATC, P˂ATC). 

21. Vysvetlite pravidlá maximalizácie zisku firmy z krátkodobého hľadiska v dokonalej 

konkurencii. 

22. Rozhodnutie firmy o ukončení výroby.  

23. Rovnováha firmy v dlhom období (dokonalá konkurencia). 

24. Základná charakteristika trhových štruktúr (dokonalá, nedokonalá konkurencia rozdiely 

podľa počtu firiem, bariér vstupu, trhovej sily, typu výrobku). 

25. Monopol – základná charakteristika, príčiny vzniku, podmienka maximalizácie zisku, 

usmerňovacie nástroje, charakteristika protimonopolnej politiky. 

26. Monopol (charakterizujte rozdiel medzi dokonalou konkurenciou a monopolom). 



27. Oligopol – základná charakteristika. 

28. Monopolistická konkurencia – základná charakteristika, porovnanie s dokonalou 

konkurenciou. 

29. Teória výroby, trh výrobných faktorov. 

30. Trh práce, mzda, formy mzdy, mzdová diskriminácia. 

31. Trh pôdy, renta. 

32. Trh kapitálu, kapitálové statky, úrok, zisk a podoby zisku. 


