
Teórie HP spájajúce obidve úrovne ekonomiky – 7 
Makroekonómia – Mikroekonómia 
 
Aké dve teórie definujú priemerné ceny – 250 
Subjektívne a objektívne teórie hodnoty 
 
Čo tvorí Makroprostredie – 276 
Tvorí inštitucionálny rámec, prostredníctvom ktorého dochádza 
pozitívnej alebo negatívnej motivácii celkového priebehu 
vývojových procesov ekonomických i mimo ekonomických  
 
Čo tvorí inštitucionálny rámec – 276 
Sústava formálnych spoločenských noriem  
Sústava neformálnych spoločenských noriem 
Politický systém 
 
Aký smer rýchlo reaguje na výkyvy ekonomiky – 14 
Anglo-americký smer HP 
 
Zložky sociálnej politiky -  328 
Politika zamestnanosti  
Politika oblasti vzdelávania 
Sociálne a pracovné zákonodárstvo  
Rodinná politika, zdravotná starostlivosť 
 
Ciele monetárnej politiky - 160 
Bezprostredné: peňažná masa, úroková miera 
Konečné: zamestnanosť, stabilita cien, rast reálneho HDP 
 
Na ktoré účely poskytuje pôžičky MMF – 233 
Na upevnenie menového systému 
 
Na ktoré účely poskytuje pôžičky svetová banka – 233 
Na realizáciu efektívnych alebo rozvojových projektov 
 
Nástroje HP, ktoré majú kvalitatívny charakter - 138 
Systémové nástroje: liberalizácia cien, konvertibilita meny, 
regulácia miezd a cien 
 
Nástroje HP, ktoré majú kvantitatívny charakter – 138 
Bežné nástroje: úrokové miery, devízový kurz, výška taríf a 
podobne 
 
Orgán zabezpečujúci (celkovú organizáciu) fungovanie 
hospodárstva – 20 
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky 
 
Disponibilný príjem - 365 
Je to agregátna veličina, ktorá ukazuje aké veľké dôchodky mali 
domácnosti k dispozícii v danom roku 
 
Príjmy ŠR - 163 
Priame a nepriame dane, clá, poplatky, dovozné a vývozné 
prirážky, výnosy z cenných papierov, výnosy z predaja majetku 
SR, odvody a penále z porušenie rozpočtovej disciplíny a iné 
 
Nástroje monetárnej politiky – 145 
Priame(administratívne, selektívne, direktívne):úverové limity, 
povinné vklady, pravidlá likvidity, odporúčania, výzvy, dohody 
Nepriame(trhové, ekonomické, všeobecné): diskontná sadzba, 
povinné minimálne rezervy, operácie na voľnom trhu 
 

Teoretické poznanie je schopné odporučiť vládam niekoľko 
riešení, ktoré umožňujú poznatky o HP- 80 rozhodovacom poli 
........... existuje viac prístupov ale v praxi sa využívajú najviac 
tieto tri 
Technologický, na základe hodnotovej analýzy, na základe 
rozhodovacej logiky 
 
Subjekty makroekonómie – 8 
Verejné korporávie a štát 
 
Adam Smith – čo má štát robiť – 12 
Ochraňovať krajinu pred vonkajším nepriateľom  
Udržovať spravodlivosť vo vnútri krajimy 
Budovať a udržaivať také ferejné zariadenia, o ktoré nemá záujem 
jednotlivec, pretože sa nevyplácajú 
 
Delenie cieľov podľa času  - 47 
Krátkodobé (dni, týždne, mesiace), strednodobé (1-2 roky),  
dlhodobé(3-10 rokov) 
 
Kto vypracováva štátny záverečný účet – 174 
Ministerstvo financií v súčinnosti s gestormi jednotlivých 
rozpočtových kapitol a s obcami   
 
Vysvetliť multiplika čný efekt štátnych výdavkov – 186 
Vyplýva z toho, že začiatočný štátny nákup tovarov, služieb alebo 
investícií uvedie do činnosti reťaz opakovaných výdavkov. 
 
Účinky reštriktívnej monetárnej politiky z dlhodobého 
hľadiska – 159 
Nemení úroveň reálneho produktu a zamestnanosti  
Zníži sa rovnovážna úroveň cien rovnomerne tomu, ako sa zníži 
množstvo peňazí 
 
Definujte celkovú hrubú zadĺženosť SR – 218 
Hrubý devízový dlh(zadĺženosť vlády a NBS) spolu zo zadĺžením 
bankového sektora a podnikateľských subjektov 
 
Ktorý orgán EU má výkonnú a rozhodovaciu právomoc – 418 
Komisia EU - rada ministrov 
 
 Z čoho odvodzujú cenu subjektívne teórie hodnoty – 250 
Od hodnotenia užitočnosti tovarov 
 
Gestorskými orgánmi uplatňovania politiky ochrany 
hospodárskej súťaže sú – 307 
Protimonopolný úrad SR pre oblasť ochrany podnikateľa 
Ministerstvo hospodárstva SR pre oblasť ochrany spotrebiteľa 
 
Ako nazývame org. činnosť ľudí ...... 20 
Hospodársko politická prax 
 
V akých formách sa medzi ekonomikami presúva kapitál - 201 
Ako investície 
Ako medzinárodné pôžičky 
 
Vláda má možnosť kryť schodok z vlastných zdrojov 
nasledovnými spôsobmi - 177 
Emisia peňazí 
Pôžička od bankovej sústavy  
Výdaj obligácií alebo iných CP 



 
Ktoré inštitúcie sú nositeľmi monetárnej politiky SR - 145 
NBS a MF SR rozpísať 
 
Ktorý smer HP buduje širšie systémové vzťahy a akceptuje 
systémové opatrenia, čiže chápe HP ako činnosť konštitutívnu 
- 14 
Európsky smer HP 
 
Nástroje rozpočtovej politiky – 183 
Automatické zabudované stabilizátory (zmeny daňových sadzieb, 
podpora v nezamestnanosti, subvencia cien, štátny výkup 
poľnohospodárskych výrobkov, dotácie bytovému hospodárstvu) 
Zámerné cieľavedomé opatrenia (zmeny v daňových sadzbách, 
zmeny v rozpočtových položiek , zmeny v štruktúre výdavkov ŠR, 
verejné práce, projekty verejnoprospešných prác) 
 
Bariéry vstupu do EU 
Spoločná poľnohospodárska politika EU 
Štruktúrne fondy EU 
Mechanizmus rozhodovania v EU 
 
Čo je to suspenzná klauzula  
Je to možnosť vypovedať asociačnú dohodu z jednej alebo druhej 
strany, ak sú porušené princípy základných ľudských práv  
 
Nástroje sociálnej ochrany - 264 
Minimálna mzda 
Cenová regulácia Ta S 
Ponuka T a S od štátu 
 
Aké vzťahy sú predmetom HP 
Hospodárske a politické 
 
Úloha sociálnej politiky 
Zabezpečiť aby sa čo najmenej ľudí dostalo do situácie, v ktorá 
vyžaduje ochranu alebo záchranu 
 
Daňový multiplikátor - 187 
Udáva o koľko vzrastie HDP ak sa dane znížia o jednotku 
 
Sústava inštitucionálnych podmienok – 26 
Existujúci hospodársky systém 
Organizované politické strany a sily  
Organizácia veľkých záujmových skupín, existencia 
neorganizovaných skupín a významných hnutí 
Existencia svetových a medzinárodných organizácií 
 
Základné spoločenské ciele  - 42 
Sloboda, spravodlivosť, bezpečnosť a pokrok, nezávislosť, 
demokracia, racionálnosť 
 
Základné ekonomické nástroje v HP štátu – 235 
Dane, clá , ceny (z toho vyplývajú aj politiky) 
 
Mikroekonomické ciele – 47 
Vyvolané pôsobnosťou trhového mechanizmu, motivujú 
k aktívnej činnosti ekonomické subjekty 
 
Makroekonomické ciele - 47 
zabezpečujú makroekonomické subjekty  
 
 

opatrenia krajín pri transformácii 
zrušenie monopolu ZO, liberalizácia cien a miezd, devalvácia 
meny, konvertibilita koruny, reštriktívna monetárna a rozpočtová 
politika  
 
menová únia – 416 + 420 
je konečným štádiom ekonomickej integrácie. Účastníci vytvárajú 
nadnárodné subjekty (nositeľov), ktoré riadia vnútornú i vonkajšiu 
HP, vyrovnávanie vnútorných ekonomických rozdielov so 
spoločnou menou, spoločným rozpočtom a spločným 
vystupovaním v medzinárodných hospodárskych a iných 
záležitostiach 
 
tradi čná priem. politika - 324 
spôsob realizácie štruk politiky, dochádza k priamym zásahom čo 
ej prístup známy z minulosti najmä ako pomoc problémovým 
odvetviam či výrobám a stimulácia nových perspektívnych výrob. 
Táto politika má veľa slabých miest, ktoré spočívajú 
v obmedzovaní trhových mechanizmov, čo je v konečnom 
dôsledku neefektívne  
 
úlohy sociálnej politiky 
zdravie zamestnanosť, sociálna ochrana, rovnaké príležitosti pre  
každého 
 
nástroje zahraničnej politiky – 206 
kvóty pre vyvážaný alebo dovážaný tovar, clo , subvencie, 
dovozná prirážka, mimocolné bariéry, vývozné dotácie 
 
výkonné orgány menovej politiky- 215 
NBS a MFSR v SR a všeobecne emisná banka v spolupráci s MF 
 
Aké hlavné ekonomické inštitúcie vznikli po 2. sv. vojne – 232 
Gatt-WTO, bretton-woodsky systém menových kurzov, MMF, 
svetová banka 
 
Čo je verejný dlh – 180 
Štátny dlh + deficit obecných rozpočtov a verejnoprávnych 
inštitúcií, ak je ŠR opakovane deficitný, tak vzniká štátny dlh 
 
Ciele menovej politiky – 215 
Podpora ekonomického rastu pri dôslednej antiinflačnej politike a 
udržaní stabilného výmenného kurzu slovenskej koruny 
 
Čo je hlavnou fciou poiticko hospodárskej súťaže – 302 
Ochrana hospodárskej súťaže a spotrebiteľa  
Zabezpečenie zdravého konkurenčného prostredia  
 
Aké zložky sa nachádzajú v definícii HP – 18 
Nástroje (a metódy), ciele a opatrenia 
 
Ciele zahranično obchodnej politiky – 200 
Regulácia množstva pohybu tovarov a služieb, ktoré prechádzajú 
cez hranice do zahraničia 
Existuje protecionárska a liberálna  
 
Ciele sociálnej politiky - 327-328 
Zamestnanosť, sociálna ochrana, zdravie obyvateľstva a rovnosť 
príležitostí pre každého 
 
 
Výroky 
Eucken: ústrednou úlohou HP = hospodársy poriadok 



Eusken: systémovotvorné  
Smith: systém prirodzenej slobody  
Keynes: publicistou 19. Stor , nedostatky ekonom spoločnosti 
 
K čomu sa zväzuje určitý štát členstvom vo WTO – 33 
Nepoužívať vyššie clá voči iným zúčastneným krajinám a iné 
krajiny nediskriminovať v ZO 
 
Európska komisia klasifikovala hospodársky najslabšie 
regióny do 3 skupín o ktoré skupiny ide 
Zaostávajúce regióny, tradičné-priemyselné, poľnohospodárske 
 
Z hľadiska cieľov HP má kľúčový význam fáza expanzie, pre 
ktorú je typický ekonomický rast, vysoká zamestnanosť 
selektívna cenová hladina  ....... Zvyčajne k nim možnodospieť 
pomocou : - 273 
efektívnosti, rovnováhy, stability v ekonomike 
 
Čo sú to inflexné body – 272 
Sú to určité body zmeny alebo obratu. Môže ísť pri tom o body 
progresívnej alebo degresívnej zmeny, čo súvisí s horným alebo 
dolným inflexným bodom ekonomického cyklu. Prestavujú 
rozhodujúci časový moment na zmenu technickej a ekonomickej 
politiky štátu a firiem. 
 
Čo je colná únia – 415 
Je jednotné colné územie so spoločnou colnou politikou a 
účastníci vytvárajú spoločné vonkajšie tarify aj spoločnú 
vonkajšiu obchodnú politiku 
 
Pohľady na NHP prístupy praktický a teoretický  
Ako politika a ako veda 
Ako politika a ako ekonómia 
 
Ohniská transformácie ohniská možného rozvoja  - 277 
Pozitívne podnikanie vo všeobecnosti  
Efektívne investovanie spojené z realizáciou VTR 
Rast čistého exportu  
 
Teoretici ktorí hovoria o cene ako o subj,. Faktore, z čoho 
vychádzajú  - 250 
Odvodzujú cenu od hodnotenia užitočnosti tovarov 
 
Vysvetlite čo predstavuje dovozná prirážka a v akých 
situáciách sa v ekonomike používa - 208 
Predstavuje zvýšenie cla. Uplatňuje sa vtedy ak ekonomiku trápi 
nízka zásoba valút. GATT a svetové finančné inštitúcie prísne 
sledujú uplatnenie dovoznej prirážky 
 
Na súčastnom stupni civilizačného vývoja nieje možné účinne 
realizovať ekologickú politiku jednotlivých štátov bez 
vzájomnej spolupráce. Životné prostredie a starostlivosť oň sa 
nedá rozdeliť hranicou štátov. Sú v mnohom spoločné a sú 
súčasťou globálnych problémov ľudstva. Uveďte o aké 
problémy ide – 348 
Populačná explózia, výživa ľudstva, klimatický problém, 
nedostatok energie, migrácia 
 
Čo chápeme pod domácimi investíciami  - cca 280 
Je súhrn investícií realizovaných v rámci daného štátu, domácimi 
subjektami, či už verejnými alebo súkromnými 
 

Čo obsahuje Delorsova biela kniha EU, ktorá slúži ako 
príru čka – 419 
Obsahuje strednodobú stratégiu, ktorá by mala EU doviesť do 
budúceho storočia biela kniha EU nazvaná pre vstup do XXI 
storočia obsahuje vyše 300 strán, má vyburcovať milióny 
k nasmerovaniu a využitiu vlastného potenciálu do budúcnosti  
 
Ako sa nazýva poradný orgán EU menovaný radou ministrov 
418 
Hospodársky a sociálny výbor 
 
Čo chápeme pod tzv negatívnym podnikaním  - 279 
NP sa zakladá na vlastnom obohatení bez predchádzajúceho 
obohatenia spoločnosti. Zrieďuje ekonomické bohatstvo 
veksláctvom, korupciou, rozvojom tieňovej ekonomiky daňovými 
únikmi 
 
Zásahy štátu do ekonomiky uznávajú aj vyspelé štáty sveta a 
diskutabilná je iba miera týchto zásahov. Na akom základe sa 
doporučuje transformujúcim sa ekonomikám zabezpečiť 
vstup do ekonomiky prostredníctvom vhodného 
makroekonomického prostredia  - 278 
Pozitívne podnikanie vrátane investičných procesov  
Pozitívneho podnikania v prepojení na vonkajší svet (najme 
importom a exportom) 
 
Na aké účely poskytuje pôžičku MMF a medzinárodná banka–
233 
MMF- Upevnenie menového systému, MB – realizáciu 
efektívnych rozvojových alebo štrukturálnych projektov 
 
Aká daňová reforma sa považuje v ekonomike za spornú – 190 
Taká ktorá vedie k rastu HDP pri súčastnom raste cien čiže taká 
ktoréá podporila alebo podnietila protiinflačné tendencie 
v ekonomike  
 
Ako sa klasickej podobe člení moc  - 57 
Zákonodárnu, výkonnú, súdnu 
 
Nástroje príjmovej a dôchodkovej politiky – 258 
Dohodu sociálnych partnerov o ročnom prírastku miezd a platov, 
priamu vládnu reguláciu cien a miezd, daňové sadzby hlavne 
progresívnym zdaňovaním PO a FO, priznanie alebo nepriznanie 
daňových úľav  
 
Veľké Otázky 
Tradičná štruktúrna politika  311 – 324 
Neoliberalizmus – 38 
Rozpočtová politika – 161 
Prepojenosť monetárnej a rozpočtovej politiky – 195 
Bariéry vstupu do EU – prednášky 
Protimonopolná politika – 302 
Tradičná HP 
Monetárna politika – 140  
LIberalizmus 


