
Ing. Martin Grančay, PhD.

ZÁKLADY EKONÓMIE

AKO VEDY



-Ekonómia: veda o zákonitostiach spoločenskej výroby, 

rozdeľovania materiálnych prostriedkov, výmeny a spotreby

-základné otázky: Čo? Ako? Pre koho?

-Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, John Maynard

Keynes, Joan Robinson, Paul Samuelson, Paul Krugman...

Ako?               Ako?               Čo?             Pre koho?

-Ekonomika: hospodárstvo ako celok
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-Makroekonómia: skúma fungovanie ekonomiky ako celku 

(národný produkt, inflácia, nezamestnanosť, export, import...)

-Mikroekonómia: skúma správanie jednotlivých hospodárskych 

subjektov, predovšetkým firiem a domácností

(preferencie, motivácia, elasticita, náklady, výnosy, zisk...)

-Hospodárske subjekty: Domácnosť C

Firma I

Štát G

-HDP: hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb 

vyrobených jednotkami na území daného štátu za rok

HDP = C + I + G + NX
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Podľa príjmu. Fortune, 2020.



-ekonomické potreby hospodárskych subjektov sa uspokojujú 

prostredníctvom statkov

-hmotné statky a nehmotné statky

-voľné statky a vzácne (ekonomické) statky

Aspekty ekonomickej vzácnosti: obmedzenosť zdrojov

užitočnosť

-spotrebné statky a investičné statky

-statky základnej spotreby a luxusné statky



-statky z hľadiska rivality a vylúčiteľnosti spotreby

Vylúčiteľné Nevylúčiteľné

Rivalitné
SÚKR. STATKY

Zmrzlina, auto, nábytok, mäso, 
telefón...

SPOLOČNÉ ZDROJE
Čistá voda, ryby, drevo, 

pasienky...

Nerivalitné
KOLEKTÍVNE STATKY
Káblová televízia, kino, divadlo, 

platené weby, platené diaľnice... 

VEREJNÉ STATKY
Čistý vzduch, národná obrana, 

pouličné osvetlenie...



-racionálny spotrebiteľ je ten, ktorý pri svojom nákupnom 

rozhodovaní sleduje svoj najlepší záujem:

1. Má svoje preferencie – čo chce spotrebovať? Užitočnosť.
Celková užitočnosť ↑
Hraničná užitočnosť ↓

2. Má svoj rozpočtové obmedzenie – čo môže spotrebovať?

Sme však naozaj racionálni spotrebitelia?

-nedokonalé informácie

-vplyv iných spotrebiteľov

-zvykové správanie, značky

-lenivosť, slabá matematika...

-existuje celý smer: behaviorálna ekonómia



Pôda a prírodné zdroje: pôda, nerastné suroviny, voda...

-veľmi ťažko sa meria

-môže sa zdať voľným statkom, ale nie je ním

-obnoviteľné zdroje, neobnoviteľné zdroje

Práca: ľudská činnosť

-človek sa nerodí ako výrobný činiteľ = vzdelávanie

-množstvo a kvalita práce sú ovplyvnené počtom ľudí, ich

fyzickými a duševnými schopnosťami, zákonmi...

Kapitál: je odvodený výrobný statok

-sú ním vyrobené statky, ktoré slúžia na výrobu iných statkov

Pri výrobe statkov je potrebná ich vzájomná kombinácia, iná v 

závislosti od miesta výroby, statku, samotnej firmy...



-ponuka: množstvo statkov, ktoré sú ochotní predávajúci 

predať v závislosti od ceny

-dopyt: množstvo statkov, ktoré sú ochotní kupujúci kúpiť v 

závislosti od ceny

Vyvoláva dopyt ponuku alebo ponuka dopyt?
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-miesto, kde sa stretáva ponuka s dopytom a utvára sa 

rovnovážna cena a rovnovážne množstvo

Domácnosti Firmy
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-hovorí o závislosti zmeny ponúkaného množstva od zmeny 

ceny

ES = ΔQ / Δ P

Elastická ponuka ES > 1 

Neelastická ponuka ES < 1

Jednotková elasticita ES = 1

Nekonečná elasticita ES = ∞ (dokonale elastická)

Nulová elasticita ES = 0 (dokonale neelastická)

Faktory: klimatické podmienky, dostupné technológie, druh 

statkov, mobilita a dostupnosť vstupov, skladovanie, čas...
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-hovorí o závislosti zmeny požadovaného množstva od zmeny 

ceny

ED = -ΔQ / Δ P

Elastický dopyt ED > 1 

Neelastický dopyt ED < 1

Jednotková elasticita ED = 1

Nekonečná elasticita ED = ∞ (dokonale elastický)

Nulová elasticita ED = 0 (dokonale neelastický)

Záporná elasticita ED < 0

Faktory: čas, druh statku, typ spotrebiteľa, dostupnosť 

substitútov, spotrebné zvyklosti, tradície, konkurencia, životný 

cyklus statku, marketing...
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-hovorí o závislosti zmeny požadovaného množstva od zmeny 

dôchodku

EY = ΔQ / Δ Y

Dôch. elastický dopyt EY > 1 

Dôch. neelastický dopyt EY < 1

Jednotková elasticita EY = 1

Negatívna elasticita EY < 0

Nulová elasticita EY = 0

Faktory: významný faktor je čas a pôvodná výška dôchodku
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-podnikovohospodárska veda: veda, súčasť mikroekonómie, 

ktorá skúma podnik ako základný hospodársky subjekt, jeho 

organizáciu, činnosti, vzťahy a pod.

-podnikanie: cieľavedomá činnosť, ktorú robí podnikateľ vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s úmyslom 

dosiahnuť vopred stanovený cieľ (často zisk)

-podnik: produktívna hospodárska jednotka, ktorá si 

zaobstaráva výrobné vstupy, organizovaným spôsobom ich 

uvádza do činnosti - transformuje na statky a tieto statky 

následne odpredáva

-ide teda o organický súbor ľudí a vecných prostriedkov, ktorý 

je vytvorený na uspokojovanie cudzích potrieb na dosahovanie 

zisku





1. Klaudia spotrebúva jablká a banány, na ktoré má mesačný 

rozpočet 8 €. Jablká stoja 1 € za kg a banány 2 € za kg. 

Funkcia užitočnosti spotreby jabĺk má tvar x.(20-2x) a 

funkcia užitočnosti spotreby banánov má tvar x.(15-3x). Akú 

spotrebu si Klaudia zvolí, ak je racionálnou spotrebiteľkou?

2. Uveďte príklady na súkromné, kolektívne, spoločné a 

verejné statky a vysvetlite rozdiely medzi týmito typmi.

3. Vysvetlite cenovú elasticitu dopytu a uveďte príklady na jej 

jednotlivé typy. Akú cenovú elasticitu budú mať kola, voda, 

lieky na srdce, perzské koberce či kúrenie?

4. Keď ponuka má jednotkovú elasticitu a dopyt je neelastický, 

posun ktorej krivky ovplyvní viac cenu? Ktorej množstvo?



Ktoré slovenské firmy sa presadili na svetovom trhu? 

Naštudujte si niečo o nich.

Čo bolo podľa vás príčinou ich úspechu?


