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Diskusie o ekonomických prístupoch  / History of Economic 

Thought 
 
Ekonómia, to nie sú len rovnice a grafy. Je to hlavne o riešení aktuálnych problémov v spoločnosti. 

V rámci tohto predmetu sa budeš prístupnou formou zaoberať myšlienkami významných 

ekonómov, hľadať a nachádzať odpovede na otázky ako napríklad: 

• Čo je to pasca chudoby a ako účinne pomôcť chudobným krajinám? 

• Môže byť ekonomická metodológia užitočná aj v iných oblastiach života, napríklad pri 

výbere životného partnera? 
• Budeme chodiť do práce 3 hodiny denne, ako nám predpovedal Keynes? 

• Ako globálne otepľovanie ovplyvňuje ekonomiku a čo s tým? 

• Je príjmová nerovnosť problém alebo nevyhnutný dôsledok ekonomického rozvoja? 

• Prečo pri rozhodnutiach ľudia často robia predpokladateľné hlúposti? 

V rámci zaujímavých aktivít si rozvinieš kritické myslenie. A ak sa rozhodneš pre 

predmet v anglickom jazyku, môžeš tiež uplatniť, príp. vylepšiť svoje jazykové 

zručnosti. 

 

Vyučujúci: Ing. Anna Vallušová, PhD., Ing. Ivana Kuráková, PhD., doc. PhDr. Marián Šuplata, 

PhD, 

Semester: zimný 

 

 
 

Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie 
 
V súčasnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti predstavuje ochrana práv duševného vlastníctva 

významnú úlohu, a to nielen v súkromnej sfére. Duševné vlastníctvo chápeme ako majetok 

nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej činnosti človeka. V rámci predmetu „Duševné a 

priemyselné vlastníctvo“ sa študenti zorientujú v rozsiahlej oblasti ochrany duševného vlastníctva, 

porozumejú jej ekonomickému prínosu a získajú praktickú skúsenosť pri jednaní s Úradom 

priemyselného vlastníctva SR. Počas semestra sú dve prednášky vedené odborníkmi z ÚPV SR, 

pričom jedna sa koná priamo na ÚPV SR v rámci každoročnej exkurzie. 

 

Vyučujúce: Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD. 

Semester: zimný 

 

Hospodárska politika 
 
Hospodársku politiku môžeme najjednoduchšie charakterizovať ako prístup štátu k ekonomike 

svojej krajiny. Úloha štátu v hospodárstve je často diskutovanou a naďalej aktuálnou témou 

ekonómov a politikov. V rámci ponúkaného predmetu si študenti prehĺbia svoje poznatky z 

makroekonomickej teórie v širších hospodársko-politických súvislostiach a vytvoria si vlastné 

stanoviská k súčasnému hospodársko-politickému dianiu. Počas semestra sú na prednášky pozývaní 



zástupcovia hospodársko-politickej praxe, s ktorými diskutujeme o aktuálnych socioekonomických 

problémoch, ktoré sa dotýkajú každodenného života všetkých ekonomických subjektov. 

 

Vyučujúci: Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ing. Ján Kollár, PhD. 

Semester: letný 

 

 
Úvod do európskej integrácie / Introduction to European 

Integration 
 

Slovensko je v súčasnosti členskou krajinou Európskej únie ako i eurozóny. Tieto skutočnosti 

priamo, ako aj nepriamo, ovplyvňujú všetky ekonomické subjekty - podniky, ale aj domácnosti. Pre 

každého euroobčana, a hlavne pre budúcich manažérov, je preto veľmi dôležité mať vedomosti, 

ktoré pomáhajú orientovať sa v aktuálnych otázkach súvisiacich s integračnými procesmi a 

komplexnejšie pochopiť procesy presahujúce rámec jednej ekonomiky. Na horúce témy európskej 

integrácie sa spolu pozrieme pomocou metód rozvoja kritického myslenia, aby sme si boli vedomí 

silných i slabých stránok prostredia, v ktorom žijeme. 

 

Vyučujúci: Ing. Žaneta Lacová, PhD. (AJ), Ing. Mariana Považanová, PhD. (SJ), doc. PhDr. 

Marián Šuplata, PhD. (SJ, AJ) 

Semester: zimný 

 
Úvod do štúdia na vysokej škole 

 
Vyspelé zahraničné univerzity organizujú pre začínajúcich študentov tzv. Introduction week – 

Úvodný týždeň. Predmet „Úvod do štúdia na VŠ“ ponúka viac. Na 12-tich stretnutiach si študenti 

osvoja dôležité študijné zručnosti, ktoré im pomôžu pri štúdiu a dostanú odpoveď na otázky – čo 

znamená študovať, ako si plánovať a organizovať čas, ako si robiť poznámky a naučiť sa veľa už 

na prednáške, ako rýchlo a efektívne čítať, ako pracovať s odbornou literatúrou, ako písať 

akademické práce, ako úspešne prezentovať, ako sa pripraviť a byť úspešný na skúške. Predmet 

potvrdzuje poznatok, že ľahšie sa študuje tomu, kto vie ako študovať. 

 

Vyučujúci: PhDr. Marián Kika, PhD., doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. 

Semester: zimný 


