
Mikroekonómia 

(sylabus) 

 

 

 
1. týždeň 

P: Vzťah Makroekonómie a Mikroekonómie. Základné prístupy, východiská analýzy, 

elasticity, dopytu a ponuky. Makroekonomické nástroje pôsobiace na mikroekonomické 

subjekty, formovanie mikroekonomického prostredia. Elasticita ponuky a dopytu. Ďalší krok 

k prehĺbeniu a pochopeniu trhového mechanizmu a správania sa spotrebiteľa a podniku. 

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

ekonomických znalostí, formy hodnotenia. 

 

2. týždeň 

P: Teória hraničnej užitočnosti, podstata, vývoj a význam v súčasnej analýze správania sa 

spotrebiteľa a podniku. 

S: Opakovací a metodický seminár. Zdôvodnenie poznania Mikroekonómie pre poznanie 

reálnych ekonomických javov a procesov a vo vzťahu k právnym predmetom. 

 

3. týždeň 

P: Kardinalistická verzia teórie hraničnej užitočnosti. Subjektívna podoba teórie hraničnej 

užitočnosti, Rakúska subjektívna škola. Herman Gossen. Jevon - stúpenec Benthamovského 

utilitarizmu. 

S: Cenová elasticita ponuky a dopytu, vplyv zmeny ceny na dopyt a ponuku – podoby 

elasticity. Oblúková a bodová elasticita, činitele ovplyvňujúce elasticitu, priama a nepriama 

elasticita ponuky a dopytu. Iné podoby elasticity. 

 

4. týždeň 

P: Ordinalistická verzia teórie hraničnej užitočnosti. Rozdiel medzi kardinalistickou 

a ordinalistickou verziou teórie hraničnej užitočnosti. Vilfredo Paretto a jeho prínos do 

analýzy spotrebiteľského dopytu. Krivky ľahostajnosti. 

S: Spotrebiteľ na trhu I. Osvojenie si pojmov celková užitočnosť, hraničná užitočnosť. 

Gossenove zákony. Rovnováha spotrebiteľa. 

 

5. týždeň 

P: Podnik ako základný ekonomický článok. Vymedzenie podniku z ekonomickej a právnej  

stránky. Vývoj podniku. Význam poznania podniku. Podnik v súčasnosti. 

S: Spotrebiteľ na trhu II. Krivky indeferencie a rovnováha spotrebiteľa. Substitučný 

a dôchodkový efekt. Podoby dopytov. 

 

6. týždeň 

P: Združovanie podnikov. Podstata a ciele združovania podnikov. Formy združovania 

podnikov. Ochrana hospodárskej súťaže. 

S: Klasifikácia podnikov. Kritériá členenia podnikov. Druhy podnikov, členenie, typy 

podnikov. 

 

7. týždeň 

S: Právne formy podnikov. Niektoré ekonomické súvislosti podmieňujúce právnu formu 

podniku. Základné charakteristiky právnych foriem podnikov. 



 

8. týždeň 

P: Správanie sa podniku v dokonalej konkurencii pri krátkodobej rovnováhe. Charakteristika 

ponúk (individuálna, trhová, agregátna). Činitele ovplyvňujúce ponuku. Analýza správania sa 

podnikov. 

S: Analýza nákladov podniku. Charakter nákladov. Kritéria členenia nákladov. Hraničné 

náklady. 

 

9. týždeň 

P: Podnik v nedokonalej konkurencii. Podstata a formy monopolu. Oligopol. Rovnováha 

v podmienkach monopolu. 

S: Rovnováha podniku v dokonalej konkurencii. Krátkodobá a dlhodobá rovnováha. 

 

10. týždeň 

P: Trh výrobných faktorov. Význam, analýzy výrobných faktorov. Výrobný faktor – práca. 

Postavenie tohto výrobného faktora medzi ostatnými výrobnými faktormi. 

S: Postavenie, úloha veľkých korporácií vo svetovej ekonomike, multinacionálne, 

transnacionálne korporácie. Ich charakter, ich miesto vo svetovej ekonomike. Antimonopolné 

zákonodarstvo. 

 

11. týždeň 

P: Výrobný faktor - pôda. Charakter tohto výrobného faktora. Spoločné a rozdielne znaky 

s ostatnými výrobnými faktormi. 

S: Formy mzdy. Pôsobenie mzdy na prácu. Formy mzdy a ich podstata a motivačný charakter. 

 

12. týždeň 

P: Výrobný faktor - kapitál. Miesto kapitálu vo vzťahu k iným výrobným faktorom. Podoby 

kapitálu k ostatným výrobným faktorom. Vzájomná spätosť výrobných faktorov.  

S: Pôda a jej postavenie medzi výrobnými faktormi – špecifiká. 

 

13. týždeň 

S: Záverečný seminár. Dokončenie tém. Príprava na záverečné hodnotenie.  
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