
Ekonomika a manažment  

1. Ekonomický spôsob myslenia a rozhodovací proces v ekonomike. Hlavní predstavitelia 
a hypotézy merkantilistov a fyziokratov. 

2. Vzájomná závislosť krajín  (princíp absolútnej a komparatívnej východy, ich autori 
a hlavné hypotézy).  

3. Úvod do problematiky dopytu a ponuky, úloha vlády v modernej trhovej ekonomike a 
spoločenský    blahobyt. Hlavní predstavitelia a hypotézy klasickej a keynesianskej 
ekonómie.  

4. Ekonomika verejného sektora: Externality a verejné statky. Hlavní predstavitelia a 
hypotézy Lausanskej, Cambridgeskej školy ekonómie a školy verejnej voľby. 

5. Trh výrobných faktorov. Ekonomická teória informácii. Hlavní predstavitelia a hypotézy 
Neoklasickej a Neokeynesianskej ekonómie (neokeynesianstvo, postkeynesiantvo, 
Chicagská škola, post-keynesianská revolúcia).    

6. Vývoj teórií firmy, postavenie podniku v trhovej ekonomike.  
7. Teoretické prístupy k stanoveniu nákladov na kapitál a metódy výpočtu optimálnej 

kapitálovej štruktúry. 
8. Výrobná činnosť podniku a produkčná funkcia v krátkom a dlhom období. 
9. Modely tvorby zisku na úrovni výrobku a podmienky návratnosti nákladov a nulového 

bodu. 
10. Podmienky rovnováhy firmy v krátkom a dlhom období vo vzťahu ku kategóriám 

výnosov, nákladov a zisku v rozdielnych formách konkurencie. 
11. Podstata manažmentu, jeho vznik, predmet a metódy. Školy manažmentu predklasická, 

klasická, behaviorálna, moderná a empirická). 
12. Formálna a neformálna stránka organizačných systémov. Druhy organizačných štruktúr. 

Podstata centralizácie a decentralizácie. Zásady delegovania. 
13. Podstata a význam plánovania v manažmente. Druhy plánov. Tvorba 

cieľov. Manažment podľa cieľov. Teórie rozhodovania, štruktúra rozhodovacieho 
procesu, metódy rozhodovania, paralýza rizika pri rozhodovaní. 

14. Charakteristika podniku, znaky podniku, životný cyklus podniku.  
15. Ľudský potenciál a jeho využitie, štruktúra osobnosti a jej základné 

 zložky, manažérske chápanie osobnosti. Starostlivosť  o zamestnancov. Pracovné 
prostredie a jeho komfortizácia. 

16. Základy manažmentu výroby. Charakteristika a typy usporiadania výrobných procesov. 
Výrobné odvetvia v agrosubjekte. 

17. Manažment ekologickej poľnohospodárskej výroby, zásadné rozdiely, ciele, metódy 
a výsledky pri výrobe bioproduktov a biopotravín. 

18. Manažment pôdneho fondu, pozemkové úpravy a ich riadenie, manažérsko-ekonomické 
hodnotenie pôdneho fondu. 

19. Manažment hlavných odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby. Rámcové charakteristické 
znaky výrobných procesov rastlinnej výroby. Výrobno-organizačná a riadiaca 
charakteristiky procesov výroby obilnín. Obsah, zdroj a úloha manažmentu krmovej 
základne. Charakteristika výrobných procesov krmovín. Charakteristické črty a zvláštnosti 
výrobných procesov v živočíšnej výrobe. Základy manažmentu výroby mlieka a 
hovädzieho mäsa. Manažment výroby bravčového mäsa vo výkrme ošípaných. 

20. Manažment rozvoja kvality, podmienky a dôvody rozvoja agroturizmu a odmeňovanie 
pracovníkov v agrosubjektoch. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


