
Makroekonómia 

(sylabus) 

 
1. týždeň 

P: Ekonomika a právo. 

S: Úvod do štúdia makroekonomiky, informačné listy, sylaby, práca v seminári, úroveň 

ekonomických znalostí, formy hodnotenia. 

 

2. týždeň 

P: Trh – trhový mechanizmus. 

S: Základné pojmy v ekonomickej teórii. 

Ekonomické vedy a postavenie makroekonomiky. Ekonomické potreby a statky. Ekonomické 

subjekty. Ekonomický a právny systém. Normatívna a pozitívna ekonómia. Zákon 

v ekonomike a v práve. Základné ekonomické otázky. Základné typy hospodárstiev. 

 

3. týždeň 

P: Štát a ekonomika. 

S: Optimálnosť produkčných možností. 

Nedostatok a voľba v podmienkach limitovaných zdrojov. Vstupy a výstupy a ich vzájomný 

vzťah - optimalizácia tohto vzťahu. Priamy ekonomický efekt. Externý (vyvolaný) 

ekonomický efekt. Typ ekonomickej voľby (trhový, netrhový, zmiešaný, non-profit). 

Ekonomická racionalita. Neracionálne a ekonomicky irracionálne správanie sa. Alternatívne 

náklady a racionálne ekonomické rozhodovanie. Hraničný prístup (podstata a meranie). 

Produkčné možnosti (podstata, produkčná krivka). Možnosti a hlavné cesty rastu produktivity 

práce. Invencia a inovačné cykly. Deľba práce a zákon komparatívnych výhod. Zákon 

klesajúcich výnosov a jeho platnosť. Ekonomická efektívnosť a jej meranie. 

Mimoekonomická efektívnosť a jej meranie. 
 

4. týždeň 

P: Agregátna ponuka a agregátny dopyt, ekonomická výkonnosť. 

S: Analýza ponuky a dopytu. 

Faktory zlyhávania trhu (nedostatok konkurencie a úloha protimonopolných zákonov,     

externality a ich riešenie, druhy verejných statkov). Ekonomická nerovnováha. Verejná voľba 

ako riešenie zlyhávania trhu. Súkromná a verejná voľba (spoločné a rozdielne znaky a 

funkcie). Efektívnosť verejnej voľby a jej meranie. Faktory zlyhávania verejného voľby 

(príčiny, riešenia). Konflikt ekonomiky a politiky (príčiny a riešenia).  

 

5.týždeň 

P: Spotreba a úspory. 

S: Ukazovatele makroekonomických procesov. 

Makroekonomické veličiny a toky. Trhová hodnota a pridaná hodnota. Hrubý domáci produkt 

a hrubý národný produkt (definícia a faktory). Spôsoby merania HDP. Národný dôchodok 

(definícia a faktory). Celkový osobný príjem (definícia a faktory). Rozdiely (plus-mínus) 

oproti ND. Disponibilný príjem (definícia a faktory). Obmedzenosť ukazovateľa HDP. Hrubý 

domáci produkt a hrubý národný produkt (prekrývanie a rozdiely). Meradlo ekonomického 

blahobytu. 

 

 

 



6. týždeň 

P: Hospodársky cyklus. 

S: Investície a ich význam v ekonomike. 

Klasifikácia investícií. Determinanty investícií. Dopyt po investíciách. Vplyv spotreby a úspor 

na investície. 

 

7. týždeň 

P: Inflácia a jej účinky. 

S: Zamestnanosť – nezamestnanosť. 

Demografická štruktúra obyvateľstva. Ekonomická aktivita obyvateľstva a jeho štruktúra. 

Nezamestnanosť (podstata, bezprostredné a širšie príčiny). Druhy nezamestnanosti  

(charakteristiky druhov a  ich  ekonomické súvislosti). Sociálne aspekty nezamestnanosti a jej 

únosnosť. Možnosti a spôsoby jej  kompenzácie a ich právne súvislosti . Ekonomické riešenie 

otázky nezamestnanosti (pasívne a aktívne). 

 

8. týždeň 

P: Fiškálna politika. 

S: Meranie inflácie. 

Inflácia (podstata a jej príčiny). Meranie veľkosti inflácie (spotrebný kôš, index životných 

nákladov). Deflátor HDP. Typy inflácie. Inflačná špirála. Dôsledky inflácie na ekonomiku a 

postavenie ekonomických subjektov. Vplyv inflácie na nominálnu a reálnu mieru zdanenia. 

Kompenzácia inflácie. 
 
9.týždeň 

P: Monetárna politika I. 

    Peniaze a ich funkcia. 

S: Štátny rozpočet. 

Priame a nepriame nástroje fiškálnej politiky. Expanzívna fiškálna politika. Reštriktívna 

fiškálna politika. Rozpočtový deficit. Možné riešenia a ich dopady. Štátny dlh. Možné 

riešenia a ich dopady. Efektívnosť fiškálnej politiky. 

 

10. týždeň 

P: Monetárna politika II. 

    Burzy. 

S: Banky. 

Objem peňazí na trhu: M1, M2, M3. Bankový systém a jeho funkcie. Druhy bank a ich 

funkcie. Monetárna politika (obsah a modely). Nástroje monetárnej politiky. Expanzívna 

monetárna politika. Reštriktívna monetárna politika. 
 

11. týždeň 

P: Hospodárska politika a transformačný proces. 

S: Nerovnosť príjmov. 

Nerovnosť príjmov (podstata). Príčiny a štruktúra nerovnosti tvorby a použitia príjmov. 

Meranie nerovnosti príjmov. Nerovnosť príjmov a majetková nerovnosť. Sociálno-politické a 

ekonomické motívy a dopady prerozdeľovacích procesov.  

 

 

 

 

 



12. týždeň 

P: Medzinárodný obchod. 

S: Medzinárodné menové a finančné vzťahy, spätosť s medzinárodným obchodom. 

Absolútne a komparatívne výhody v medzinárodnom obchode. Obchodná bilancia a riešenie 

jej nerovnováhy. Protekcionistická politika a jej typy. Finančné a nefinančné nástroje 

protekcionizmu. Svetová obchodná  organizácia  (WTO) a jej antiprotekcionistická úloha. 

Tovarová burza a druhy jej operácií. 
 
13. týždeň 

P: Integračné procesy. 

S: Medzinárodné finančné inštitúcie. 

Medzinárodný finančný systém (podstata, pojmy). Platobná bilancia. Devízy, valuty. 

Konvertibilita meny. Menový kurz, menový kôš. Metódy usmerňovania menového kurzu. 

Operácie medzinárodného peňažného trhu a úloha búrz. MMF. Svetová banka. Medzinárodné 

meny (osobitne EURO). 
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