
Hospodárska politika 

(sylabus) 

 

 
1. týždeň 

P: Vymedzenie hospodárskej politiky. 

Hospodárska politika v systéme ekonomických vied. Vzťah hospodárskej politiky a práva. 

Predmet hospodárskej politiky. Hospodársko-politické koncepcie. Metódy v hospodárskej 

politike. 

 

2. týždeň 

P: Ciele, nástroje a nositelia hospodárskej politiky. 

Vzájomný vzťah cieľov a nástrojov hospodárskej politiky. Ekonomická a právna stránka 

niektorých ekonomických nástrojov (dane, clá, ceny). Nástroje zahraničnoobchodnej politiky. 

Nositelia hospodárskej politiky. Vzájomný vzťah nástrojov fiškálnej a monetárnej politiky pri 

realizácii hospodársko-politických cieľov. 

 

3. týždeň 

P: Spoločensko-politický rámec hospodárskej politiky a hospodársko-politické rozhodovanie, 

význam informácií. 

Štát a ekonomika. Konkurenčné prostredie. Národné hospodárstvo – organizácia, štruktúra 

a subjekty. Rozhodovania a riziko. Význam a úloha informácii v rozhodovaní a pri tvorbe 

smerovania cieľov v rozvoji ekonomiky. 
 

4. týždeň 

P: Štruktúrna, priemyselná a investičná politika. 

Priemyselná politika a stratégia úspešnosti. Štruktúrne zmeny a ich faktory. Veda a technika 

v štruktúrnej politike. Funkcia investícií, zdroje investícií. Politika štátu v rozvoji vedy, 

inovácií a techniky. Infraštruktúra a dopravná politika. 

 

5.týždeň 

P: Hospodárska politika v oblasti bývania a vzdelávania. 

Vymedzenie bytovej politiky. Trh s bytmi a úloha štátu. Subjekty bytovej politiky. Bytová 

výstavba a jej finančná podpora. Stavebné sporenie, hypotekárne úvery. Štátna fond rozvoja 

bývania. Vzdelávacia sústava. Verejné a súkromné školstvo. Vzdelania a ekonomika. 

 
6. týždeň 

P: Hospodárska politika v zdravotníctve a sociálna politika a politika zamestnanosti. 

Zdravotná politika, subjekty zdravotníctva. Trh zdravotníckych služieb. Meranie efektívnosti 

v zdravotníctve. Zdravotné poistenie. Charakteristika a ciele sociálnej politiky. Riešenie 

nezamestnanosti. 

 

7. týždeň 

P: Vývoj hospodársko-politických koncepcii.  

Hospodársko-politické koncepcie v antike a staroveku. Hospodársko-politické koncepcie 

merkantilizmu a fyziokratizmu. Vznik anglickej klasickej ekonómie. Teória hraničnej 

užitočnosti. K. Marx a jeho pohľad na ekonomiku. J. M. Keynes a význam štátu v ekonomike. 

Monetárne teórie. 

 

 



8. týždeň 

P: Hospodárska politika vo Francúzsku v podobe indikatívneho plánovania. 

Podstata indikatívneho plánovania. Priebeh a vývoj hospodárskej politiky Francúzska počas 

uplatňovania indikatívneho plánovania. Indikatívne plánovanie v iných krajinách 

(Holandsko). 

 
9.týždeň 

P: Koncepcia sociálne trhového hospodárstva a jej aplikácia v Nemecku. 

Hospodárstvo Nemecka v období po hospodárskej kríze 1929/1933 do konca druhej svetovej 

vojny. Riešenie vývoja po druhej svetovej vojne. Základné charakteristiky ordoliberalizmu. 

Praktická aplikácia ordoliberalizmu v hospodárskej politike Nemecka. 

 

10. týždeň 

P: Hospodárska politika Veľkej Británie. 

Vývoj ekonomiky Veľkej Británie po druhej svetovej vojne. Problémy so štrukturálnou 

prestavbou ekonomiky. Nástup Margaret Thatcherovej a ciele hospodárskej politiky. 

 

11. týždeň 

P: Hospodárska politika USA. 

Vývoj ekonomiky v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Vonkajšie faktory vplývajúce na 

ekonomiku USA. Hospodárska politika Ronalda Reagana. Vývoj hospodárskej politiky USA 

v 90. rokoch minulého storočia po súčasnosť. 

 

12. týždeň 

P: Štát blahobytu – švédsky model hospodárskej politiky. 

Historické predpoklady švédskeho modelu. Podstata štátu blahobytu – zamestnanosť, sociálna 

politika. Vývoj hospodárskej politiky od 70. rokov minulého storočia po súčasnosť. 

 
13. týždeň 

P: Hospodárska politika Ruska a Číny po druhej svetovej vojne po súčasnosť. 

Plánované ekonomiky, rozpad ZSSR a ekonomické dopady. Čína a reformy po smrti          

Mao Ce-tunga. Koncepcia hospodárskej politiky Ruska po rozpade ZSSR. Koncepcia 

hospodárskej politiky Číny v súčasnosti. 

 

14. týždeň 

P: Japonsko, India, Brazília. 

Vývoj hospodárskej politiky v Japonsku od konca druhej svetovej vojny po súčasnosť. India 

a špecifiká hospodárskej politiky. Ekonomické postavenie Brazílie v Latinskej Amerike. 

 

 

 


