
VOLITEĽNÝ PREDMET:       E K O N O M I K A 
 
TÝŽDENNE HODÍN:  2                                                                      Ročník: tretí 
 
CIEĽ PREDMETU:. Porozumieť a osvojiť si základné ekonomické pojmy, s ktorými sa žiak stretáva 
v bežnom živote a naučiť sa s nimi narábať. Poznať základné možnosti zabezpečenia peňazí na 
uspokojovanie životných potrieb prostredníctvom jednotlivých foriem podnikania a pracovnoprávneho 
pomeru. Pochopiť podstatu  ekonomickej stránky  hospodárenia podniku a peňažného hospodárenia 
domácností, rozumieť podstate daňových a odvodových povinností zamestnancov a podnikateľov. 
Oboznámiť sa s nástrojmi na udržiavania rovnováhy rodinného rozpočtu, vedieť si vybrať a zdôvodniť 
rozhodnutia v otázke osobných financií.   
Získať praktické zručnosti pri práci s právnymi predpismi upravujúcimi jednotlivé tematické oblasti 
zamerania predmetu. 
Pripraviť študentov na časť maturitnej skúšky, respektíve vyzbrojiť ich ekonomickými poznatkami do 
praktického života a na štúdium na VŠ 
 
OBSAH  PREDMETU: 
je zameraný na pochopenie fungovania reálnej ekonomiky na mikroekonomickej úrovni – podnik, 
jednotlivec. 
Žiaci by mali: 
- porozumieť a osvojiť si základné ekonomické pojmy, pochopiť podstatu, formy  a funkcie peňazí, 
rozumieť procesu zavádzania a používania eura v SR 
- pochopiť postavenie a úlohy domácností (spotrebiteľov) na trhu, poznať základné možnosti 
získavania finančných zdrojov potrebných pre činnosť jednotlivých subjektov ekonomiky, 
- mať prehľad o právnej úprave podnikania v SR, vedieť zhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých 
foriem podnikania v hospodárskej praxi, rozumieť tomu, ako postupovať pri zakladaní podniku, 
- osvojiť si základné pojmy z ekonomickej stránky činnosti podniku a vedieť ich uplatniť v praxi 
(majetok, náklady, výnosy, výsledok hospodárenia, ...) 
- získať prehľad o daňovej sústave SR, osvojiť si základné pojmy z oblastí daní, ako predpokladu 
plnenia si daňových a odvodových povinností jednotlivých subjektov trhu 
- porozumieť otázkam pracovnoprávnych vzťahov ako jedného zo zdrojov príjmov domácností 
- vedieť charakterizovať, na čo domácnosti používajú svoje finančné zdroje, aké majú možnosti pri 
chýbajúcich zdrojoch a aké sú základné možnosti investovania úspor. 
 

• Základné ekonomické pojmy 
• Peniaze a ich zabezpečovanie pre uspokojovanie životných potrieb 
• Podnik a právne formy podnikania v SR 
• Ekonomická stránka činnosti podniku a daňová sústava SR 
• Personálna činnosť podniku – príjmy z pracovnoprávneho pomeru 
• Hospodárenie domácností - osobné financie a rodinný rozpočet 

 
PROCES: 
Okrem klasických monologických metód (vysvetľovanie,  prednáška,  rozprávanie) sa budú využívať 
najmä aktivizujúce formy vyučovania – dialogické slovné metódy – rozhovor, diskusia. Spracovanie 
projektových prác ako nástroj praktickej realizácie získavaných ekonomických poznatkov. Práca 
s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa príslušných tém predmetu, dennou tlačou ako i inými 
zdrojmi aktuálnych ekonomických informácií. 
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