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OKRUHY TÉM Z TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY  

odboru obchodná akadémia  v školskom roku 2017/2018 
 

 

1. Základné ekonomické pojmy a kategórie 

(potreby, statky, služby, tovar, deľba práce, výrobné faktory, vývoj peňazí, vývoj 

ekonomických teórií) 

2. Hospodárske systémy 

(základné ekonomické otázky, trh, trhové subjekty, trhový mechanizmus – dopyt, 

ponuka) 

3. Podnikateľská činnosť 

(členenie podnikov, obchodné spoločnosti, živnosti, obchodný register) 

4. Podnik a jeho činnosť 

(obchodný názov, založenie, vznik, zrušenie podniku, investičná, zásobovacia, 

personálna, výrobná, odbytová činnosť, financovanie, kúpna zmluva, tvorba ceny) 

5. Platobný styk, medzinárodný platobný styk 

(formy platobného styku, doklady) 

6. Výrobné podniky a ich činnosť 

(ciele, členenie výroby, zákonitosti organizácie, výrobné faktory, výrobok, výrobný 

program, plán výroby, výrobná kapacita) 

7. Materiálové hospodárstvo podniku 

(zásobovacia činnosť, predmety obstarávania, krátkodobý majetok podniku – zásoby, 

organizácia zásobovania, nákupná politika, normy spotreby materiálu, preprava, 

príjem, skladovanie a výdaj) 

8. Dlhodobý majetok 

(podstata, členenie, obstaranie, oceňovanie, opotrebenie, odpisy, oprávky, využívanie) 

9. Personalistika v podniku 

(úlohy, vznik prac. pomeru, pracovná zmluva, zmena, skončenie prac. pomeru, výber 

pracovníkov, tvorba pracovného miesta, podniková pracovná atmosféra, bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, odmeňovanie pracovníkov) 

10. Odbytové hospodárstvo podniku 

(odbytové činnosti a marketingové nástroje) 

11. Náklady, výnosy,  výsledok hospodárenia 

(podstata, členenie, plánovanie nákladov, vyčíslenie a použitie zisku) 

12. Finančné hospodárenie podniku 

(získavanie finančných zdrojov, investovanie, rozdeľovanie, plánovanie, analýza) 

13. Manažment 

(podstata, manažment v podnikaní, manažérske funkcie, podnikové ciele a stratégia, 

osobnosť manažéra, vedenie a motivácia ľudí) 

14. Finančný trh a cenné papiere 

(funkcie finančného trhu, členenie a charakteristika cenných papierov)  

15. Daňová sústava – priame dane 

(základné daňové pojmy, sústava priamych daní, charakteristika, výpočet) 

16. Daňová sústava – nepriame dane 

( základné daňové pojmy, sústava nepriamych daní, charakteristika, výpočet) 
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17. Banková sústava 

(banková sústava, centrálna banka, obchodné banky, medzinárodné finančné 

inštitúcie) 

18. Poisťovníctvo 

(funkcie poistenia, neživotné poistenie, životné poistenie, zdravotné a sociálne 

poistenie) 

19. Vnútorný obchod - veľkoobchod 

( charakteristika obchodu, funkcie obchodných podnikov, veľkoobchod) 

20. Vnútorný obchod – maloobchod 

      (charakteristika obchodu, funkcie obchodných podnikov, maloobchod) 

21. Zahraničný obchod 

(význam, formy, právna úprava a subjekty ZO, obchodná a platobná bilancia, vývozná 

a dovozná operácia, kúpna zmluva, európska únia – vznik, inštitúcie) 

22. Zahraničnoobchodná politika 

(obchodovanie medzi štátmi Európskej únie, obchodovanie medzi Európskou úniou 

a tretími štátmi, clo, druhy ciel, colné orgány, colné režimy, colné konanie) 

23. Marketing 

(marketing – stratégie, cenová politika, politika ďalších obchodných podmienok, 

výrobková politika, práca s výrobkom, životný cyklus, komunikačná politika, 

distribučná politika) 

24. NH a jeho štruktúra 

(národná ekonomika, odvetvia NH, štruktúra NH, makroekonomické ukazovatele, 

nezamestnanosť, inflácia) 

25. Hospodárska politika 

(hospodárska politika, ciele, nástroje hospodárskej politiky) 

 

 

 

 

 Súčasťou tém je aj obsah učiva predmetov účtovníctvo, právna náuka, manažment, 

marketing, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, tovaroznalectvo, daňová 

sústava, manažment osobných financií. 

 

 

 

 

Svidník, 25. 09. 2017            Ing. Jana Drábová 

                vedúca MZ EP 

 

 
 


