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Aplikovaná ekonómia I 
 

Hodinová dotácia predmetu 
2 hodiny týždenne 

 

Charakteristika a ciele voliteľného predmetu 
Učebný predmet Aplikovaná ekonómia patrí podľa učebného plánu do sústavy voliteľných 
resp. nepovinných predmetov vo všetkých stredných školách. V predmete si žiaci osvoja 
základné ekonomické pojmy a podstatu ekonomických vzťahov a naučia sa ich aplikovať v 
praxi. Oboznámia sa s fungovaním trhu, podstatou podnikania a právnymi normami 
súvisiacimi s podnikaním. Je súčasťou vzdelávacích programov, ktoré prezentuje Junior 
Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť (JA SR).  

 

Voliteľný predmet je určený: 

 Pre študentov, ktorí prejavujú záujem o štúdium na ekonomických vysokých školách, 
či školách s výukou z rôznych ekonomických predmetov ako napr.  Ekonomická 
univerzita, fakulty manažmentu, iné VŠ s ekonomickým zameraním a pod. 

 Je taktiež  vhodný najmä pre žiakov, ktorí ekonómiu síce neštudujú, avšak v živote 
budú potrebovať základnú orientáciu v správaní sa subjektov trhového prostredia, 
teda prakticky pre všetkých študentov. 

 

Obsah voliteľného predmetu: 
Obsah predmetu tvoria tri navzájom úzko späté súčasti:  

 ekonomická teória 

 počítačová simulácia MESE /manažérske ekonomické simulačné cvičenie 

 prax študentskej spoločnosti (študentská firma) 
Učivo predmetu Aplikovaná ekonómia sa vysvetľuje na praktických príkladoch s využitím 
podkladov z podnikovej praxe, správ z masmédií, štatistických správ a pod. 

 

Obsahový štandard pre 3. ročník/septimu 
1. Úvod do ekonómie a do predmetu Aplikovaná ekonómia  
2. Čo je to ekonómia  
3. Slovenský ekonomický systém - systém slobodného trhu  
4. Ponuka, dopyt a trhová cena  
5. Spotrebiteľ v našej ekonomike  
6. Založenie podniku  
7. Financovanie podniku  
8. Výroba a marketing  
9. Ako si firmy konkurujú 

 

Výstup žiaka za polrok:  
 Testy z prebranej teórie,  vypracovanie úloh a zadaní, praktická činnosť v študentskej firme 
 

Podmienky klasifikácie:  

 aktívna účasť na vyučovacích hodinách – minimálne 70% 

 pravidelná príprava na vyučovanie 

 aktívna činnosť v študentskej firme 
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 účasť aspoň na jednom workshope, súťaži či inej aktivite v rámci predmetu – podľa 
vlastného výberu 
 

Hodnotenie predmetu:   
klasifikovaný 


