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ŠTUDENTOV 3. STUPŇA ŠTÚDIA  
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM: 
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 



MIKROEKONÓMIA III 

 

 

 

1. Klasický model a medzičasový model spotrebiteľského správania 

2. Rozhodovanie spotrebiteľa za podmienok neistoty a rizika 

3. Teória hier – statické hry pri dokonalej informácii 

4. Teória hier – dynamické hry pri dokonalej informácii 

5. Teória hier – statické hry pri nedokonalej informácii 

6. Teória hier – dynamické hry pri nedokonalej informácii 

7. Neoklasická teória firmy 

8. Trh s aktívami a rizikové aktíva 

9. Trh s výrobnými faktormi 

10. Všeobecná rovnováha v podmienkach istoty a neistoty 

 



MICROECONOMICS III 

 

 

 

1. Utility Maximalization; Consumer Behavior; Substitution and Income Effect 

by Slutsky and Hicks; Intertemporal Choice of Consumption  

2. Choice under Uncertainty and Risk  

3. Game Theory: Static Games of Complete Information 

4. Game Theory: Dynamic Games of Complete Information 

5. Game Theory: Static Games of Incomplete Information 

6. Game Theory: Dynamic Games of Incomplete Information 

7. Neoclassic Theory of Firm; Cobb-Douglas Technology; Leontief Technology 

8. Asset Markets  

9. Production Factor Markets 

10. General Equilibrium 

 



MANAŽMENT III 

 

1. Charakteristika , predmet, funkcie a metódy manažmentu. Vývoj manažmentu – 

klasické a novodobé školy 

2. Podnik v trhovej ekonomike – typológia podnikov, postavenie malých a stredných 

podnikov v agrosektore. Združovanie podnikov 

3. Plánovanie ako funkcia a subsystém manažmentu – kroky plánovacieho procesu, 

typy plánov. Rozhodovanie – podmienky a metódy rozhodovania. Riziko 

v rozhodovaní a možnosti jeho zmierňovania 

4. Vnútropodniková organizácia – procesný a štrukturálny prístup k organizácii. 

Tvorba organizačných a riadiacich štruktúr v podniku – princípy, typológia, uplatnenie 

5. Vedenie ľudí – štýl vedenia, typológia štýlov a podmienky ich uplatnenia v praxi. 

Tvorba skupín v podniku  a práca so skupinami 

6. Komunikácia v podniku – prvky a smery komunikácie, komunikačné bariéry, 

verbálna a neverbálna komunikácia. Motivácia zamestnancov – charakteristika 

motivácie, vzťah motivácie a stimulácie, motivačné teórie, motivačné stratégie 

7. Osobnosť manažéra – charakteristika a štruktúra osobnosti. Všeobecné 

a špecifické požiadavky na osobnosť manažéra. Roly manažéra 

8. Kontrola  ako funkcia a subsystém manažmentu – kritériá účinnej kontroly, stupne 

kontrolného procesu, typy kontrol štandardy kontroly. Základné zásady oboznámenia 

s výsledkami kontroly 

9. Manažment ľudských zdrojov – charakteristika a jeho miesto v systéme 

manažmentu. Získavanie, výber, adaptácia, vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov. 

Pracovné porady v podniku 

10. Tímová organizácia – predpoklady jej uplatnenia, tvorba a typológia tímov, 

požiadavky na vedúceho tímu. Manažérska kompetentnosť 



PODNIKOVO-HOSPODÁRSKA NÁUKA 

 

 

1. Vývoj náuky o podniku 

2. Produkčná funkcia v krátkom a dlhom období, technická, alokačná 

a ekonomická efektívnosť 

3. Majetok a kapitál podniku, odpisy a ich akumulačný efekt, amortizačný 

multiplikátor, optimálna kapitálová štruktúra a metódy a modely jej výpočtu 

4. Metódy merania výkonnosti a hodnoty podniku 

5. Ekonomická rovnováha podniku v podmienkach dokonalej konkurencie 

6. Ekonomická rovnováha podniku v podmienkach nedokonalej konkurencie 

7. Stupne efektívnosti nákladov v teórii ekonómie rozsahu 

8. Ekonomická analýza podniku a jeho parciálnych výstupov a stanovenie 

výrobnej kapacity podniku 

9.  Faktory ziskovosti a návratnosti nákladov, prevádzková, finančná a celková 

páka podniku    

10. Komparácia jednotkových prírastkových, priemerných nákladov a ceny pri 

rentabilnej, nerentabilnej a nulovej výrobe 



  

MAKROEKONÓMIA III 

 

 

 

1. Solowov model ekonomického rastu 

2. Nové teórie ekonomického rastu 

3. Teória reálnych ekonomických cyklov 

4. Keynesiánske teórie ekonomických fluktuácií 

5. Mikroekonomické základy nedokonalých nominálnych prispôsobovaní 

6. Spotreba 

7. Investície 

8. Nezamestnanosť 

9. Inflácia a menová politika 

10. Rozpočtový deficit a fiškálna politika 

 



MACROECONOMICS III 

 

 

 

1. National Income Accounting and Balance of Payments 

2. Economic Growth: Solow Model, Endogenous Growth Model 

3. Economic Fluctuations: Keynesian Model 

4. Exchange Rates in Short Run 

5. Price Levels and Exchange Rate in the Long Run 

6. Output and Exchange Rates in Short Run 

7. Fixed Exchange Rates 

8. Optimum Currency Areas 

9. Consumption and Investment 

10. Fiscal and Monetary Policy 

 

 



 

MEDZINÁRODNÁ EKONOMIKA III 
 
 
 

1. Ricahrdov model – komparatívne výhody 

2. Heckscherova – Ohlinova teória 

3. Ekonómia z rozsahu 

4. Gravitačný model 

5. Analýza obchodnej politiky 

6. Dovozné clo a kvóta 

7. Podpora exportu – exportné dotácie 

8. WTO 

9. Integrácia 

10. Tvorba obchodu (Trade creation) a odklon obchodu (Trade deversion) 



INTERNATIONAL ECONOMICS III 
 
 
 

1. Comparative Advantage: Ricardian Model 

2. Heckscher-ohlin model of international trade 

3. Specific factors and income distribution 

4. Economies of Scale, Imperfect Competition and International Trade 

5. International Factors Movements 

6. Trade Policies 

6. Regional Trade Agreements 

7. Trade Policies in Developing Countries 

8. Industrial Policies in Advanced Countries 

9. World Trade Organization 

10. Political Economy of International Trade 



MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE 

 

 

 

1. Podstata a význam medzinárodného podnikania; faktory, ktoré ovplyvňujú 

vývoj 

2. Medzinárodná podnikateľská etika a sociálna zodpovednosť medzinárodných 

podnikov 

3. Politické, právne, ekonomické a kultúrne prostredie medzinárodného 

podnikania 

4. Národné spoločnosti a ich význam vo svetovej ekonomike 

5. Stratégie a štruktúra medzinárodných podnikov 

6. Medzinárodné podnikateľské siete 

7. Fúzie a akvizície, ich miesto a význam v európskej ekonomike 

8. Formy medzinárodnej spolupráce a ich prínosy pre slovenské podniky 

9. Manažment ľudských zdrojov a jeho význam v medzinárodnom podnikaní 

10. Nové trendy v rozvoji medzinárodného podnikania 

 



FINANCIE 
 

 

 

1. Oblasti  skúmania  finančnej  vedy,  základné  pojmy a kategórie finančnej 

vedy a praxe 

2. Definície peňazí, úlohy a funkcie peňazí v ekonomike 

3. Podmienky tvorby a zániku peňazí. Vývoj poznania na podstatu peňazí 

4. Platobný a zúčtovací styk, formy a nástroje zmierňovania rizík v platobných 

systémoch 

5. Princípy podnikania bánk a bankové riziká 

6. Finančná základňa podniku, členenie zdrojov financovania a ich 

charakteristika 

7. Finančné ciele podniku, štruktúra a obsah finančného plánu podniku 

8. Metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov, kritériá 

rozhodovania  o finančnom investovaní 

9. Finančný trh ako zdroj podnikového kapitálu, finančná štruktúra podniku 

10. Spôsoby zmierňovania (eliminácie) finančných rizík podnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMIKA INVESTÍCIÍ 
 

 

 

1. Klasifikácia a charakteristika investícií a investičných projektov. Investičná 

stratégia. 

2. Technicko-ekonomická štúdia investičného projektu 

3. Kritéria hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov 

4. Čistá súčasná hodnota verzus vnútorné výnosové percento investičných 

projektov 

5. Peňažné toky investičných projektov 

6. Zdroje financovania investičných projektov, náklad na kapitál, diskontná 

sadzba 

7. Ekonomická pridaná hodnota investičných projektov 

8. Stanovenie rizika investičných projektov, faktorov rizika a ich významnosti 

9. Investičný program firmy, jeho optimalizácia, rešpektovanie rizika projektov 

a diverzifikácia 

10. Európske štrukturálne fondy a ich vplyv na investičný rozvoj 

podnikateľských subjektov 

 



EKONOMICKÁ ANALÝZA A KONTROLING 

 

 

1. Postavenie ekonomickej analýzy a kontrolingu v podniku, význam, 

koncepcia, organizačné začlenenie podnikových útvarov vykonávajúcich túto 

činnosť 

2. Metodika hodnotenia finančnej situácie podniku 

3. Analýza peňažného toku podniku 

4. Vzťahy medzi finančnými ukazovateľmi, pyramídová sústava ukazovateľov, 

metodika kvantifikácie vplyvu zmien analytických ukazovateľov na syntetický 

ukazovateľ 

5. Analýza efektívnosti využitia výrobných faktorov vo výrobnom procese 

podniku 

6. Výstavba a tvorba kontrolingu 

7. Stanovovanie štandardov, analýza odchýlok od štandardov 

8. Nákladový kontroling a postavenie nákladových kalkulácií v podnikovom 

kontrolingu 

9. Finančný kontroling 

10. Investičný kontroling 



APLIKOVANÁ EKONÓMIA 

 
 
 
 
1. Vplyv vývoja na svetových finančných trhoch a v eurozóne na slovenskú 

ekonomiku 

2. Analýza produktivity, diferenciácia produktivity podľa lokality, efekt 

produktivity priemyslu a efekt kompozície priemyslu: tendencie konvergencie 

medzi produktivitou firiem na vidieku a v mestách (podľa lokality) 

3. Politika EÚ pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a vidiecke oblasti 

4. Teória politiky biopalív a vývoj cien obilnín. Ekonomický model Brazílskeho 

trhu s etanolom a cukrom. Dopady politík s palivami: Implikácie pre svetové 

ceny komodít 

5. Metódy hodnotenia poľnohospodárskej krajiny (krajinotvorby) v EÚ 

6. Prognóza dopadov reformy SPP EÚ a zmeny po roku 2013. 

7. Dlhová kríza v Európe, príčiny a možné riešenia, jej dopady na bankový 

sektor  a ekonomiku Eurozóny a Slovenska. 

8. Ekonomický rast, sociálny pokrok a nové úlohy ekonomickej teórie 

a štatistiky. 

9. Nové poznatky v oblasti politickej ekonómie a bioekonómie. 

10. Ekonomické turbulencie a manažment riadenia rizík v odvetví 

poľnohospodárstva. 



APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD  

V EKONÓMII  

 

1. Diferenciálny počet funkcie viacerých premenných (1. časť) 
- pojem funkcie n premenných, parciálne derivácie prvého rádu, derivácie 
vyšších radov 
- derivácia zložených premenných 

2. Diferenciálny počet funkcie viacerých premenných (2. časť) 
-vysvetlenie pojmu: totálny diferenciál, geometrická interpretácia 
- aplikácia v ekonómii – marginálny produkt 

3. Aplikácie diferenciálneho počtu v ekonómii 
- derivácia v smere, gradient funkcie, spojito diferencovateľná funkcia : C1, C2 
- Jacobián (vektor parciálnych derivácií), Hessova matica (Hessián) 

4. Implicitné funkcie a derivácie 
- definícia a ukážky implicitných funkcií – matematické, ekonomické 
- derivácia funkcie danej implicitne – odvodenie vzťahu pre deriváciu funkcie 
danej implicitne a zovšeobecnenie pre funkciu n premenných 

cyxxxG k =),,,,( 21 L  v bode ),,,,( ***
2

*
1 yxxx kL   

5. Lineárna algebra a jej aplikácie v ekonómii 
- matice, determinanty (stupeň n / n) 
- sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc – metódy riešenia 

6. Sústava lineárnych rovníc – implicitných 
- sústava implicitných funkcií nelineárnych 
- linearizácia systému pomocou derivácie 

7. Kvadratické formy a ich definitnosť 
- hlavné pojmy a vety (definitná, indefinitná, semidefinitná matica) 
- vedúce minory (principal minrs), vedúce hlavné minory (leading principal 
minors) 

8. Optimalizácia pre funkciu s viacerými premennými – bez obmedzenia 
- lokálne a globálne extrémy funkcie – vysvetlenie pojmu 
- podmienky 1. Rády (FOC – first order condition) 
- podmienky 2. Rádu (SOC – second order condition) (Hessián) 
- ekonomické aplikácie – maximalizácia zistku firmy 



9. Optimalizácia pre funkciu s viacerými premennými – viazané lokálne 
extrémy a extrémy funkcie 
- obmedzenia v tvare rovnosti 
- viazané extrémy funkcie – všeobecná formulácia úlohy 
- funkcia s 2 premennými a 1 podmienka v tvare rovnosti, vysvetlenie 
Lagrangeovej metódy 
- zovšeobecnenie pre m podmienok v tvare rovnosti 

10. Optimalizácia pre funkciu s viacerými premennými (Constrained 
Optimalization) 
- obmedzeniami v tvare nerovnosti 
- matematická a geometrická interpretácia problému, vysvetlenie Lagrangeovej 
metódy 
- slackness condition (podmienka voľnosti) 
- ekonomický význam multiplikátora 
 
 
 
  



MANAŽÉRSKA  EKONOMIKA II 
 
 
 

1. Marginálna a senzitívna analýza v optimálnom manažérskom rozhodovaní  

2. Techniky modelovania dopytu a jeho prognózovania 

3. Využitie produkčných a nákladových funkcií a lineárneho programovania 

v manažérskom rozhodovaní 

4. Tvorba konkurenčných stratégií s využitím teórie hier 

5. Techniky optimálneho oceňovania produktu 

6. Manažérske rozhodovanie pri zlyhaniach trhu a regulácii 

7. Hodnota informácie, asymetrické informácie a organizačný dizajn 

8. Stratégie vyjednávania a ekonomické zdroje výhodných dohôd 

9. Aukcia a konkurenčný bidding  

10. Analýza rizika podnikateľskej a investičnej činnosti 

 



KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII 
 

 

 

1. Princípy merania produktivity a technickej efektívnosti, geometrická 

interpretácia inputovo a outputovo orientovanej miery technickej efektívnosti, 

parametrické a neparametrické metódy odhadu 

2. Primárne (multiplikátorové) modely DEA a ich využitie 

3. Duálne modely DEA za predpokladu konštantných (KVR) a variabilných 

výnosov z rozsahu (VVR). Inputovo a outputovo orientované modely DEA, 

interpretácia mier technickej efektívnosti 

4. Meranie efektívnosti z rozsahu. Modely DEA za predpokladu nerastúcich 

výnosov z rozsahu (NrVR), určenie oblasti výnosov z rozsahu 

5. Princípy merania superefektívnosti (Andersenov-Petersenov DEA model) 

a nekonvexné modely FDH 

6. Neradiálne modely DEA (aditívne modely)  

7. Možnosti zohľadnenia environmentálnych faktorov (premenných) 

v modeloch DEA 

8. Alokačná a ekonomická efektívnosť, princípy výpočtu, grafická interpretácia, 

minimalizácia nákladov a maximalizácia výnosov 

9. Malmquistov index celkovej produktivity (TFP) a jeho odhad pomocou DEA 

10. Parametrické postupy odhadu technickej efektívnosti – SFA analýza 



EKONOMETRICKÉ MODELOVANIE 
 

 

 

1. Ekonometrický model, štatistická a ekonometrická verifikácia. Problém 

autokorelácie reziduí, identifikácia, dôsledky, testovanie. Problém 

heteroskedasticity a multikolinearity 

2. Ekonometrický model, druhy ekonometrických modelov. Základné typy 

jednorovnicových ekonometrických modelov, Cobb-Douglasova funkcia, lin-log 

a log-lin funkcie, ostatné funkcie. Elasticity 

3. Modely s umelými premennými. Interpretácia parametrov funkcií. 

Modelovanie štrukturálnych zlomov. Aplikácie modelov 

4. Dynamické faktorové ekonometrické modely. Popis modelov a príklady 

aplikácií 

5. Modely z panelov dát. Modely s pevnými a náhodnými efektmi. Aplikácie  

v ekonómii 

6. Modely s kvalitatívnou vysvetľovanou premennou, PPM, LOGIT, PROBIT 

model. Kvantifikácia a aplikácia modelov. 

7. Modelovanie finančných časových radov. ARCH, GARCH modely 

8. Stacionarita ekonomických časových radov. Testovanie stacionarity a stupňa 

integrácie časových radov. Analýza a testovanie Grangerovej kauzality. 

Kointegrácia časových radov a jej testovanie. Modely s korekčným členom 

(ECM). Príklady aplikácie 

9. ARIMA modely, druhy modelov, detekcia modelov. Autokorelačná funkcia, 

aplikácie 

10.Stimultánne ekonomické modely. Uveďte tvary modelov. Metódy odhadu 

parametrov 



INFORMA ČNÉ SYSTÉMY 

 

 

 

1. Systémová integrácia informačných systémov, vývojové štádiá a zložky 

2. Plánovanie informačných systémov, fázy strategického plánovania 

3. Metodiky navrhovania informačných systémov 

4. Manažérske informačné systémy v podmienkach údajových skladov 

5. Personálne zabezpečenie informačnej spoločnosti 

6. Outsourcing v informačných systémoch 

7. Bezpečnosť a ochrana informácií v informačných systémoch 

8. Znalostné systémy v znalostnej ekonomike  

9. Ekonomická efektívnosť informačných systémov organizácií 

10.Výber ekonomického softvéru, softvérový audit 

 



EKONOMICKÁ INFORMATIKA 

 

 

 

1. Technické prostriedky počítačov z hľadiska ich aplikácie v oblasti 

ekonomickej informatiky 

2. Softvérové prostriedky počítačov z hľadiska ich aplikácie v oblasti 

ekonomickej informatiky 

3. Informatika, informácia, informačné technológie 

4. Počítačové siete a ich exploatácia v podnikoch agrosektora 

5. Databázové spracovanie informácií 

6. Teória systémov a klasifikácia systémov 

7. Informácia z hľadiska požiadaviek manažéra  poľnohospodársko-

potravinárskeho podniku 

8. Informačná spoločnosť a aplikácia prostriedkov IKT v podnikoch 

agrosektora. Komunikácia a komunikačné služby 

9. Internet a jeho služby na podporu manažérov a ekonómov 

10. Bezpečnosť digitálneho prostredia, infiltrácie, antivírusové programy 

 



MARKETINGOVÝ MANAŽMENT II 
 
 
 
 
1. Podstata marketingového manažmentu, orientácia podniku na trh 

2. Faktory zákazníckeho uspokojenia pomocou kvality, služby a hodnoty 

3. Riadenie marketingových informácií, marketingový výskumný systém 

4. Analýza spotrebiteľských trhov a kúpneho správania 

5. Vývoj nových produktov, riadenie procesu vývoja nového produktu 

6. Stratégia životného cyklu výrobku a marketingové stratégie v životnom cykle 

výrobku 

7. Riadenie marketingových ciest, manažérske rozhodovania v marketingových 

cestách 

8. Riadenie maloobchodných, veľkoobchodných a logistických systémov 

9. Riadenie integrovanej marketingovej komunikácie 

10. Organizovanie, realizácia, hodnotenie a kontrola marketingových činností 



  
MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA II 

 
 
 
 
 
1. Budovanie a riadenie integrovanej marketingovej komunikácie. Nástroje 

komunikačného mixu a ich využitie v praxi 

2. Inzercia a reklama, obchodná propagácia 

3. Public relations – práca s verejnosťou 

4. Osobný predaj a riadenie predajných síl 

5. Podpora predaja 

6. Priamy marketing a on line marketing 

7. Veľtrhy a výstavy ako aktívne nástroje marketingovej komunikácie 

8. Plánovanie marketingovej komunikácie, stanovenie rozpočtu na reklamu   

a ostatné nástroje marketingového mixu 

9. Elektronická komunikácia a elektronický obchod 

10. Event a event marketingová komunikácia 



STRATEGICKÝ MANAŽMENT II. 
 

 

 

1. Vznik a vývoj Strategického manažmentu 

2. Skúmanie prostredia podniku 

3. Prognózovanie vonkajšieho prostredia podniku 

4. Portfóliova analýza a podnikové stratégie 

5. Podnikateľské stratégie 

6. Funkčné stratégie 

7. Implementácia stratégií 

8. Stratégie v procese globalizácie svetovej ekonomiky 

9. Metódy riadenia zmien 

10.Výhody a nevýhody jednotlivých stratégií 



PERSONÁLNY MANAŽMENT II 
 
 
 
 
1. Intelektuálny kapitál organizácie, jeho štruktúra, ľudský potenciál  a jeho 

rozvoj 

2. Opis a hodnotenie pracovných miest v organizácii 

3. Vyhľadávanie a výber zamestnancov 

4. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, učiaca sa organizácia 

5. Hodnotenie zamestnancov a využitie výsledkov hodnotenia 

6. Manažér ako rozhodujúci subjekt personálneho manažmentu v organizácii 

7. Komunikácia v personálnom manažmente 

8. Motivácia pracovného správania a motivačné stratégie 

9. Zaťaženie pri práci a zdokonaľovanie podmienok pracovného prostredia 

10. Podniková kultúra 



AGRÁRNY MARKETING II 
 
 
 
 
1. Charakteristika agrárneho marketingu a jeho úloha v podnikaní 

2. Marketingové riadenie podniku, ciele a požiadavky 

3. Analýza marketingu podniku – posúdenie východzieho stavu 

4. Budovanie rentabilnej pozície na trhu, plánovanie rentabilnej pozície, 

podnikateľský priestor a formulácia stratégie 

5. Charakterizujte marketingový priestor, zlepšenie výkonu na trhu, udržanie 

trhov a ich rozvoj 

6. Cena ako nástroj odbytu agrárnych produktov a predaj produktov 

7. Podpora predaja, reklama a práca pre verejnosť ako nástroj odbytu produktov 

8. Faktory presadenia sa na trhu a v podniku 

9. Marketing obilnín, cukrovej repy, zemiakov, ovocia a zeleniny, aktuálne 

informácie o agrárnom trhu a spoločná organizácia trhu v EÚ 

10. Marketing surového kravského mlieka, jatočného dobytka, ošípaných 

a bravčového mäsa, hydiny a slepačích vajec. Aktuálne problémy agrárneho trhu 

a spoločná organizácia trhu v EÚ 



MANAŽMENT VÝROBY II. 
 
 
 
1. Charakteristika základných pojmov v manažmente výroby 

2. Výroba ako proces transformácie, jej typy, funkcie a základné odlišnosti 

poľnohospodárskej výroby 

3. Výrobná základňa v poľnohospodárstve 

4. Manažment pôdneho fondu 

5. Manažment rastlinnej výroby a produkcie obilnín 

6. Manažment krmovej základne 

7. Manažment živočíšnej výroby a výroby mlieka 

8. Manažment výroby v odvetviach produkcie hovädzieho a bravčového mäsa 

9. Manažment rozvoja kvality v agropotravinárskych subjektoch 

10. Manažment rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby a rozvoja 

vidieckeho turizmu a agroturizmu 

 



EKONOMIKA POTRAVINÁRSTVA II 
 
 
 

1. Národohospodárske postavenie potravinárskeho priemyslu na Slovensku 

a v medzinárodnom porovnaní 

2. Alokácia pridanej hodnoty vo vertikále výroby potravín, odbory I. a II. 

stupňa spracovania 

3. Kapitálová vybavenosť, reprodukcia fixného  kapitálu v odboroch 

potravinárskeho priemyslu 

4. Vertikálna koordinácia a jej nástroje v odbore sladovnícko-pivovarníckom 

5. Vertikálna koordinácia a jej nástroje v odbore mliekarenskom 

6. Rentabilita, ziskovosť a produktivita v jednotlivých odboroch 

potravinárskeho priemyslu v období transformácie národnej ekonomiky 

7. Úloha priamych zahraničných investícií v odboroch potravinárskeho 

priemyslu – faktory diferenciácie, pôsobenie nadnárodných monopolov 

8. Spoločná poľnohospodárska politika a potravinárstvo – inštitucionálne 

mechanizmy podpory 

9. Tendencie vývoja medzinárodnej deľby práce v potravinárstve – globálne 

a účasť Slovenska 

10. Obrat kapitálu, financovanie, cash flow v potravinárskom priemysle 



EKONOMIKA PO ĽNOHOSPODÁRSTVA II 
 
 
 
 
1. Pozícia agropotravinárskeho komplexu v národnej ekonomike 

2. Ekonomická charakteristika potravinárskeho priemyslu a agrárnych služieb   

3. Charakteristika výrobných faktorov a ich vplyv na ekonomické výsledky 

 agrokomplexu 

4. Vývoj výsledkov hospodárenia poľnohospodárstva a potravinárstva v SR 

5. Vývoj intenzity poľnohospodárskej výroby v SR a v EÚ 

6. Produktivita práce v poľnohospodárstve a potravinárstve 

7. Rentabilita poľnohospodárskej výroby a jej vývoj 

8. Účinnosť makroekonomických nástrojov agrárnej politiky 

9. Ekonomika výroby hlavných komodít RV 

10. Ekonomika výroby mlieka a mäsa 

 



SVETOVÁ EKONOMIKA 

 

 

 

1. Vývoj a tendencie svetovej ekonomiky (internacionalizácia, 

interdependencia, regionalizmus, integrácia) 

2. Globalizácia svetovej ekonomiky (podstata globalizácie, oblasti globalizácie, 

dôsledky  globalizácie) 

3. Medzinárodný pohyb kapitálu (svetová ekonomika a PZI, liberalizácia MPK, 

PZI - pôvod, regionálna orientácia, PZI v agropotravinárstve) 

4. Medzinárodný obchod a WTO v globalizovanej ekonomike (úloha GATT 

a WTO pri liberalizácií MO, štruktúra WTO, dohody  a aktivity WTO, vplyv 

WTO na agroobchod) 

5. Svetová ekonomika a medzinárodná migrácia (špecifické formy migrácie, 

globálny problém populačno-nutričný) 

6. Centrá svetovej ekonomiky a integračná globalizácia (EÚ, NAFTA, 

Japonsko a APEC, Čína a India v svetovej ekonomike) 

7. Nová a znalostná ekonomika - ich miesto v svetovej ekonomike 

8. Výkonnosť a konkurencieschopnosť v svetovej ekonomike 

(konkurencieschopnosť, komparatívne výhody výroby a obchodu) 

9. Miesto a súčinnosť environmentálnej politiky, obchodnej a agrárnej politiky 

v svetovej ekonomike 

10. Postavenie a dimenzie svetového poľnohospodárstva v svetovom 

hospodárstve a v svetovej ekonomike 



FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATE ĽOV 

 

1. Úlohy a funkcie účtovníctva v podnikovom IS, zákonná úprava účtovníctva SR, 

jeho väzba na daňovú legislatívu, zákon o nemocenskom poistení. Účet 431 – 

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní – funkcia účtu, účtovné zápisy 

2. Harmonizácia slovenského účtovníctva s nadnárodnou právnou úpravou,  

s akcentom na IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky. Účtovanie vyraďovania DHM – 

dopad na účtovné náklady a základ dane z príjmov 

3. Účtovná závierka – štruktúra, kvalitatívne charakteristiky účtovných informácií a 

ich využitie v manažmente podniku. Záväzky (Súvaha Úč POD1-01), účtovanie rezerv 

4. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok – oceňovanie, obstaranie v tuzemsku, z 

dovozu a intrakomunitárne nadobudnutie, účtovné a daňové odpisy – dopad na základ 

dane z príjmov 

5. Dlhodobý finančný majetok – oceňovanie, obstaranie,  a predaj podielových 

cenných papierov a podielov. Dlhové cenné papiere (účet 065) – nákup, úrokové 

výnosy – splatnosť 

6. Krátkodobý majetok – oceňovanie, štruktúra, prírastky a úbytky zásob vlastnej 

výroby, výsledná zmena stavu vnútroorganizačných zásob. Zásada opatrnosti pri 

zostavení účtovnej závierky 

7. Účtovanie daní a dotácií, zúčtovacie vzťahy z obchodného styku (použiť účty 314 

a 324). Vlastné imanie – štruktúra, zmeny vo vlastnom imaní (účtovné prípady) 

8. Účtovanie odmeňovania, nemocenského a zdravotného poistenia, mesačné 

preddavky, daňový bonus. Preukázateľnosť účtovných zápisov 

9. Výsledok hospodárenia – metodika vyčíslenia (účet 710), úprava na základ dane 

z príjmov, výpočet daňovej povinnosti  a jej účtovanie na konci účtovného obdobia 

10.Princípy a zásady časového rozlíšenia nákladov a výnosov, metodika účtovania  

v bežnom a nasledujúcom účtovnom období 

 


