
Manažérska ekonomika  

(skúška č. 4) 

 

Cieľ predmetu 

Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie 

v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie 

z makroekonomického a mikroekonomického hľadiska. Zoznámiť sa s etapami životného 

cyklu podniku. Porozumieť systému podnikových cieľov, plánov a funkcií. Osvojiť si 

praktické zručnosti využitia základných ekonomických metód a nástrojov. 

 

Nadväznosť predmetu Manažérska ekonomika na ostatné predmety 

Všeobecný prehľadový predmet, na ktorý nadväzujú ďalšie predmety, ktoré rozširujú 

a prehlbujú znalosti, vedomosti a praktické zručnosti certifikovaného účtovníka.  
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Pozn.: Vedomosti a znalosti z tematických blokov Úvod do ekonómie (téma 1-4), Makroekonómia 

(téma 5-7), Mikroekonómia (téma 8-10) a Medzinárodná ekonomika (téma 11-13) budú tvoriť max.  

30 % skúškového zadania. 


