
OTÁYKY A ÚLOHY NA PRÍJIMACE SKÚŠKY Z PREDMETU EKONOMIKA PODNIKU 

 

1. Čo je to podnikanie? 

2. Je podnikanie samé sebe cieľom ?  

а) Áno     b) Nie 

3. Podnikateľské subjekty  (nositelia podnikania) sú ____________________ a ____________________.   

4. Sú nositelia podnikania právne samostatní?  

                                                а) Ánob) Nie 

5. Sú nositelia podnikania medzi sebou reproduktne závislí?  

                                         а) Ánob) Nie 

6. Nositeľou podnikania delíme podľa (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) činnosti 

b) počtu osôb, ktoré obsahujú 

c) likality 

d) vnútornej organizácie 

e) typu dlhodobého majetku 

7. Podľa činnosti nositelia podnikania sa delia na ____________________ a ___________________.  

8. Základným nositeľom výroby súčasného hospodárstva je (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) domácnosť  

b) podnik 

c) vzdelávacie ustanovizne 

d) ľudia 

e) poľnohospodárske gazdovstvá (farmy) 

 

9. Základným nositeľom spotreby súčasného hospodárstva je ______________________________________. 

 

10. Uveď základné typy spotreby: _________________,  __________________ a _________________.  

 

11. Podľa počtu osôb, ktoré obsahujú nositelia podnikania sa delia na (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí):  

а) individuálne 

b) veľké 

c) malé 

d) skupinové 

12. Podľa vnútornej organizácie nositelia podnikania sa delia na (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí):  

а) jednoduché 

b) základné 

c) zložité 

d) prešírené 

13. Mikroekonomické subjekty podnikania sú (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) podniky 

b) obchodné združenia 

c) domácnosti  

d) obchodné komory 

14. Čo je podnik?  

15. Základný ekonomický cieľ podnikania je:  

а) zisk, ako prínos pre vložený kapitál  

b) výroby hotových výrobkov  

c) ukojenie potreby ľudí  

16. Zisk vzniká ako rozdiel medzi: 

а) príjmom a celkovou investíciou   

b) nákladom a hodnotou produkcie 

c) celkovým príjmom a mzdovým nákladom  

17. Na zošľachtenie procesu podnikania podniky sú nútené  pôsobením_____________________.  

 

18. Uveď základné charakteristiky podniku: 

 

       ____________________________________  



 

       ____________________________________  

 

       ____________________________________ 

19. Podnik vymieňa svoje výrobky a nakupuje potrebné elementy výroby na 

_______________________________ . 

 

20. Úlohy podniku vyplývajú z: 

  а) zakladateľského aktu podniku 

 b) spoločenskej deľby práce 

  c) menadžerských rozhodnutí  

21. Ktoré sú základné prvky podniku (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) pracovný kolektív  

b) majiteľ kapitálu 

c) výrobné prostriedky 

d) výsledky hospodárenia 

e) dodávatelia 

f) organizácia 

22. Čím sú ciele a záujmy zamestnaných a podniku viac zladené, miera zapojenia jedinca do pracovného 

kolektívu je tím:  

а) väčšia 

b) menšia 

 

23. Zloženie pracovného kolektívu musí zodpovedať (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) druhu činnosti  

b) lokácii podniku  

c) objemu podnikania 

d) socio-ekonomickému systému  

24. Čo znamená optimálne zloženie pracovného kolektívu? 

 а) ten čo poskytuje najmenšie náklady  

 b) ten čo najlepšie využíva pracovnú silu  

 c) ten čo sa v úplnosti zhoduje s potrebamy podnikania  

25. Profesionalizmus zamestnaných musí zodpovedať potrebám pracovných miest (zakrúžkuj jednu alebo 

viac správnych odpovedí): 

 а) objemove  (kvantitatívne)  

 b) podľa pohlavia  

   c) vekove 

d) podľa typu (kvalitatívne) 

26. Je zloženie pracovného kolektívu trvalé? 

а) Ánob) Nie 

 27. Výrobné prostriedky sa delia na  ______________________  a  _______________________ 

28. Čo sú prostriedky pre prácu ?  

29. Do prostriedkov pre prácu zaraďujeme (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

 

а) materiál  

b) stroje a nástroje 

c) náčinie a zariadenia 

d) stavby 

e) pracovný kolektív  

f) hotové výrobky  

30. Prostriedky pre prácu sa strovia v jednom cykle procesu výroby: 

а) Áno   b) Nie 

31. Do položiek práce patria(zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) rôzne typy zariadení 

b) základný materiál 

c) elektrické, inštalačné a ostatné zariadenia 

d) pomocný materiál 

e) réžijný materiál 

 

32. Množstvo základného a pomocného materiálu zväčšovaním sao bjemu výroby 



а)rastie 

b) padá 

 

33. Nachádza sa základný materiál  v zložení hotového výrobku? 

                                   а) Áno  b) Nie 

 

34. Čo znamená organizácia podnikania? 

_____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________ 

35. Je človek nutný element organizácie podnikania? 

                                   а) Áno   b) Nie 

36. Výsledky podnikania sa môžu vyjadriť v tvare (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) fizyckého produktu 

b) počtu zamestnaných  

c) hodnoty produkcie 

d) príjmu 

e) state 

f) zisku 

37. Zisk je peňažná náhrada, ktorú podnik dostáva na tržisku pre svoje výrobky alebo služby.  

 а) Áno           b) Nie 

 

38. Peňažne vyjadrená výroba nejakého podniku dosiahnutá v určitom čase nazýva sa  

_____________________ . 

39. Veľkosť celkového zisku podniku podminená je (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) tvarom deľby  

b) objemom výroby 

c) špecialnou cenou produktu 

d) tvarom vlasníctva 

40. Zisk je časť celkového príjmu, ktorý zostane po vydvojení hodnôt:  

а) strovených prostriedkov pre výrobu 

b) platov 

c) priamych materiálových nákladov 

41. Zisk (profit) dostaneme, keď z príjmov vyplatíme: 

а) platy 

b) celkové trovy 

  c) priame materiálové náklady 

42. Ktoré faktory vplývajú na voľbu činnosti podniku (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí)? 

а) individuálne 

b) vonkajšie (externé) 

c) skupinové 

d) vnútorné (interné)   

43. Ktoré z kritérií sa najčastejšie používa na deľbu podniku  (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí) 

? 

а) charakter procesu práce 

b) činnosť 

c) veľkosť  

d) úroveň priamych výdavkov  

e) majetok 

f) štruktúra prvkov výroby 

g) lokalita 

44. Môže sa činnosť podniku meniť?  

а) Áno  b) Nie 

45. Po činnosti podniky sa delia na:  

 

а) ___________________  

 

b) ___________________  

 

c) ___________________ 



46. Ktorá fáza procesu podnikania dominuje vo výrobných podnikoch? 

а) technologická 

b) komerčná 

c) finančná 

47. Ktorá fáza procesu podnikania dominuje v obchodných podnikoch? 

а) technologická  

b) komerčná 

c) finančná 

48. Ktorá fáza procesu podnikania dominuje vo finančných podnikoch? 

а) technologická  

b) komerčná 

c) finančná 

 

49. Po charakteri procesu práce podniky môžu byť : 

________________                    ________________                 _________________  

 

________________                    ________________                 _________________  

 

 

50. V závislosti od typu predmetu práce a spôsobu spracovania, priemyselné podniky môžu byť  (zakrúžkuj 

jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) obchodné  

b) spracovateľské 

c) extraktívne 

d) premávkové 

51. Poľnohospodárske podniky sú spoločnosti zaoberajúce sa (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) pestovaním kultúrnych rastlín  

b) výrobou traktorov 

c) pestovaním domácich zvierat 

d) primárnym spracovaním poľnohospodárskych výrobkov 

e) výrobov zriadenia na zavlažovanie 

52. Majú prírodné podmienky vplyv na podnikanie poľnohospodárskych podnkov? 

а) Áno   b) Nie 

53. Pod pojmom organické zloženie kapitálu chápe sa:  

 а) vzťah kapitálu vloženého do prostriedkov pre prácu ku kapitálu vloženému do položiek práce a 

pracovnej sily   

b) vzťah kapitálu vloženého do položiek práce a pracovnej sily  ku kapitálu vloženému do prostriedkov 

pre prácu 

54. Aké organické zloženie kapitálu majú podniky v ktorých dominuje zastúpenie položiek pre prácu 

vzhľadom na zapojenia ľudského faktora:  

а) vysoké 

b) nízke 

55. Aké organické zloženie prvkov výroby majú podniky v ktorých dominantné zastúpenie má pracovná sila 

vzhľadom na zastúpenie položiek pre prácu  

а) vysoké 

b) nízke 

56. Kto má najvyššie organické zloženie kapitálu: 

а) priemyselné podniky 

b) remeselnícke podniky 

c) banky 

57. Po veľkosti podniky sa delia na:  

 

а) _______________  

 

b) _______________  

 

c) _______________ 

58. Schopnosť prispôsobiť sa a adaptovať sa je predovšetkým vlastnosť: 

а) malých a stredných podnikov 

b) veľkých podnikov 



59. Môžu jednotlivci a združení  jednotlivci byť majiteľmi podniku?  

а) Áno   b) Nie 

60. Môže štát byť majiteľom podniku?  

а) Áno   b) Nie 

61. Môžu existujúce podniky a iné organizácie byť majiteľmi nových podnikov?  

а) Áno  b) Nie 

 

62. Sa na základe vlasníctva nad kapitálom vloženým do zakladania a podnikania daného podniku získáva právo 

spravovania?    

а) Áno      b) Nie 

63. Na základe všeobecnej deľby, podniky sa podľa vlastníctva delia na:  

а) _______________ 

 

b) ______________ 

 

c) _______________ 

64. Akcionári nesú riziko podnikania do:  

а) výšky ich vkladania ako akcionárov 

b) výšky ich celkového majetku 

65.  Hospodárske spoločnosti sa delia na  ____________________ a ____________________ 

66. Spoločnosť osôb môže byť  (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí):: 

а) Spoločnosť z ručeným obmedzením  

b) verejná obchodná spoločnosť 

c) komanditná spoločnosť 

d) akciová spoločnosť  

 

67. Spoločnosť kapitálu môže byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) komanditná spoločnosť 

b) verejná obchodná spoločnosť 

c) združenie občanov 

d) spoločnosť z ručeným obmedzením  

e) akciová spoločnosť 

 

 

68. Podnikatelia zodpovedajú pre záväzky prevzaté v podnikaní do výšky:  

а) zakladateľského vkladu 

b) ich celkového majetku 

69. Ako podnikateľ môže vyriešiť problém nedostatku kapitálu?   

70. Čo je verejná obchoná spoločnosť?  

71. Koľko osôb zakladá verejnú obchodnú spoločnosť?  

а) јеdna 

b) dve alebo viac 

72. Čo predstavuje základ verejnej obchodnej spoločnosti? 

а) zakladazeľský kapitál 

b) dohoda o partnerstve 

c) stupeň vzdelania partnerov 

73. Partnerskou dohodou definuje sa  (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) individuálny príspevok partnerov do kapitálu spoločnosti  

b) medziľudské vzťahy 

c) spôsob delenia zisku 

d) spôsob znášania straty pri podnikaní  

e) bezpečnosť pri práci 

f) účasť na riadení spoločnosti 

74. Zisk vo verejnej obchodnej spoločnosti sa delí podľa (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) veku partnerov 

b) príspevku v celkovom kapitále  

c) počtu členov partnerskej spoločnosti  

75. Je počet partnerov, ktorí môžu založiť partnerskú spoločnosť ohraničený?  

а) Áno  b) Nie 



76. Ktoré sú hlavné nedostatky zväčšovania počtu partnerov v jednej partnerskej spoločnosti? (zakrúžkuj 

jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) zmenšuje sa úhrnný kapitál spoločnosti 

b) zväčšuje sa riziko straty osobného majetku partnerov  

c) komplikuje rozhodovanie 

d) zmenšuje sa zisk spoločnosti  

77. Partneri zodpovedajú pre záväzky prevzaté v podnikaní do výšky:  

а) účasti v kapitále spoločnosti 

b) ich celkového osobného majetku  

c) zisku 

78. V spravovaní partnerskou spoločnosťou učinkujú: 

а) všetci partneri rovnoprávne  

b) partneri úmerne účasti v kapitále spoločnosti  

 

79. Čo je komanditná spoločnosť?  

80. Ktorí členovia činia jednu komanditnú spoločnosť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí)? 

а) аkcionári 

b) generálny partneri 

c) podnikatelia 

d) komanditi 

e) partneri 

81. Ako pre záväzky komanditnej spoločnosti zodpovedajú generálny partneri:  

а) neobmedzene a solidárne 

b) obmedzene, do výšky svojich vkladaní  

82. Ako pre záväzky komanditnej spoločnosti zodpovedajú командитори: 

а) neobmedzene a solidárne 

b) obmedzene, do výšky svojich vkladaní 

83. V komanditnej spoločnosti účasť v zisku závisí od výšky vkladania?  

а)Áno    b) Nie 

84. Partnerská spoločnosť sa počíta do spoločnosti  __________, a spoločnosť z ručeným obmedzením do 

spoločnosti  _________ 

85. Komanditná spoločnosť sa počíta do spoločnosti __________, а akciová spoločnosť do spoločnosti 

_________ . 

86. Členovia spoločnosti z ručeným obmedzením pre záväzky podniku zodpovedajú  

а) svojim celkovým osobným majetkom  

b) úmerne svojej účasti v majetku podniku 

87. Vklady do spoločnosti z ručeným obmedzením môžu byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí): 

а) práca 

b) veci 

c) práva 

d) peniaze 

e) služby 

88. Výška kapitálu na zakladanie a podnikanie spoločnosti z ručeným obmedzením určruje sa:   

а) rozhodnutím samých zakladateľov 

b) Zákonam 

c) znaleckým posudkom  

d) rozhodnutím Súdu 

89. Členovia spoločnosti z ručeným obmedzením v spravovaní spoločnosti účinkujú:  

а) rovnoprávne 

b) úmerne výšky účasti v kapitále 

c) úmerne času účinkovania v spoločnosti 

90. Akciová spoločnosť predstavuje podnik, ktorý kapitál nevyhnutný pre podnikanie a rozvoj získáva: 

а) predajom majetku  

b) vydávaním akcií 

c) braním úverov z banky 

91. Ochota kupca zaplatiť akciu nejakého podniku závisí od (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) výšky zisku podniku  

b) vlastníckej štruktúry podniku  

c) peršpektívy rastu a rozvoju podniku  



d) osobných charakteristík akcionárov 

e) výšky dividendy, ktorú vypláca podnik  

92. Právo na účasť v distribucii zisku akciovej spoločnosti majú:  

а) majitelia akcií 

b) zamestnanci 

c) manažéri spoločnosti 

93. Je povolená výplata dividendy na účet základného kapitálu?  

а) Áno  b) Nie 

94. Je povolené podmieňovanie pri výplate dividendy?  

а) Áno  b) Nie 

95. Čo je systém? 

96. Ktorým zákonom sú upravené vzťahy medzi prvkami systému (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí)? 

а) spoločenským 

b) národnostným 

c) prírodným 

d) medzinárodným 

97. Systémy môžu byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) technické 

b) spoločenské 

c) organizačné 

d) individuálne 

e) skupinové 

98. Ktoré sú základné fázy sociálnej reprodukcie: 

 

________________             _________________ 

 

_________________           _________________ 

99. Organizačná štruktúra v nejakom podniku formuje sa v závislosti od (zakrúžkuj jednu alebo viac 

správnych odpovedí): 

а) druhu činnosti 

b) kvality hotových produktov 

c) оbjemu podnikania 

d) dostupných finančných prostriedkov  

e) automatizácie výrobného procesu 

f) zloženia pracovného kolektívu 

100. Čo je základnou úlohou organizačnej štruktúry podniku?  

а) zaobstarať účinnosť hospodárenia a účinnosť podnikania  

b) zaobstarať priaznivé pracovné podmienky pre pracovníkov 

c) zaobstarať primerané zdroje pre prácu  

101. Pod pojmom účinnosť podnikania chápeme:  

а) úspech pri dosahovaní cieľov  

b) včasné plnenie úloh  

102. Pod pojmom účinnosť hospodárenia chápeme:  

а) úspech pri dosahovaní cieľov  

b) včasné plnenie úloh   

103. Ktorým poradím sa klasifikujú funkcie v podniku (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí)? 

а) rovnomerným 

b) vertikálnym 

c) úmerným 

d) horizontálnym 

e) pomocou matice 

104. Vertikálnou deľbou stanovené sú funkcie (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) analýzy podnikania 

b) vykonávania 

c) vedenia 

d) plánovania 

e) spravovania 

105. Horizontálnou deľbou stanovené sú funkcie (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) analýzy podnikania 



b)  vykonávania 

c) vedenia 

d) plánovania 

e) vároby 

f) marketingu 

g) účtovníctva 

106. Horizontálna deľba funkcií je založená na (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) hierarchie 

b) druhu činnosti  

c) technickej deľby práce 

d) vlastníckej štruktúre 

107. Vertikálna deľba funkcií je založená na (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) technickej deľby práce 

b) hierarchie 

c) druhu činnosti 

d) vlastníckej štruktúre 

108. Ktoré systémy zakladania podniku jestvujú zo stanoviska podmienok, ktoré musia byť spolnené 

(zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) systém slobodného zakladania 

b) systém núdzového zakladania 

c) aukčný systém (verejné ponukové konanie) 

d) systém predchádzajucého povolenia 

 

109. Uveď aspoň tri základné predpoklady na založenie podniku:  

а) ___________________________ 

b) ___________________________  

c) ___________________________ 

110. Do ukončenia práce podniku prichádza skrze  ___________________ alebo  ___________________. 

111. Vnútorná deľba práce v podniku môže byť ________________ a _________________. 

112. Primárne funkcie v podniku sú(zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) plánovanie 

b) оrganizovanie 

c) spravovanie 

d) vedenie 

e) výroba 

f) vykonávanie 

113. Sekundárne funkcie v podniku sú(zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) predaj 

b) kontróla 

c) spravovanie 

d) účtovníctvo 

e) vedenie 

f) obstarávanie 

114. Od čoho závisí počet sekundárnych funkcií v podniku (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí)? 

а) konkurencie na tržisku  

b) veľkosti podniku  

c) činnosti  

d)  výrobných nákladov  

e) technického vybavenia 

f) kádrovej kapacity 

115.  Čo je spravovanie? 

116. Nositelia funkcie spravovania sú: 

а) majitelia podniku 

b) včetci zamestnanci 

117.  Môžu majitelia podniku preniesť svoje práva spravovania? 

                                               а) Áno  b) Nie 

118.  Čo je vedenie? 

119. Obsah funkcie vedenia činí  (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) predaj hotových produktov 

b) zverenie úloh, ktoré terba vykonať 



c) koordináca aktivít 

d) zásobovanie surovinami 

e) kontróla plnenia úloh 

120. Stupeň právomoci a zodpovednosti nositeľov funkcie vedenia je: 

а) rovnaký pre všetkých 

b) rozličný 

121. Nositelia výkonnej funkcie sú: 

а) všetci členovia kolektívu 

b) majitelia podniku 

c) vedenie 

122. Existujúce formy podnikových aktív sú __________, __________ a____________. 

123. Do ktorých zdrojov podniku patrí patent? 

а) veci 

b) práva 

c) peniaze 

124. Podľa účelu zdroje podniku môžu byť  (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) základné 

b) pracovné 

c) trvalé 

d) špeciálne 

 

125. Pracovné zdroje môžu byť  ________________  a  ______________. 

 

126. Zdroje na špeciálne účely sú (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) zdroje spoločnej spotreby 

b) vypožičané zdroje 

c) zdroje rezervného fondu 

d) vlastné zdroje 

127. Do zdrojov v začiatočnej peňažnej forme patria (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) výroba v procese 

b) zásoby materiálu 

c) zásoby hotových produktov  

 

128. Podľa spôsobu získávania zdroje môžu byť: 

а) vlastné a cudzie 

b) základné a pracovné   основна и обртна 

c) obchodné a špeciálne 

 

129. Objem, charakter, štruktúra a spôsob používania zdrojov podniky  predovšetkým závisí od (zakrúžkuj 

jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) činnosti podniku  

b) kvality pracovnej sily 

c) stavu konkurencie ( hospodárskej súťaže) 

d) politickej situácie v štáte  

e) technického pokroku 

130. Vzhľadom na čas výroby jedného produktu čas spotreby základných zdrojov je: 

а) dlhší 

b) kratší 

c) rovnaký 

131. Formy základných zdrojov v podniku môžu byť  (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) zakladateľské vkladania pred začiatkom práce podniku 

b) základný materiál 

c) fondy na obstarávanie zdrojov pre prácu 

d) budovy vo výstavbe 

e) komerčný pozemok 

f) nezakončená výroba 

g) patenty, licencie a iné práva 

h) pomocný materiál 

132. Do základných zdrojov v tvare vecí patria (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) stavby 



b) pohľadávky 

c) zariadenia 

d) pozemok 

e) zakladateľské vkladania 

f) základné stádo 

133. Do základných zdrojov v tvare práv patria(zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) hory 

b) pohľadávky 

c) licencie 

d) dlhoročné porasty 

e) zakladateľské vklady 

f) patenty 

134. Po miere využiteľnosti  (stave) základné zdroje môžu byť: 

 

________________  _________________ 

 

________________  _________________ 

 

135. Do pracovných zdrojov v tvare vecí patria (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) základný materiál 

b) vybavenia 

c) pomocný materiál 

d) pohľadávania 

e) hotové produkty 

f) zakladateľské vklady 

136. Do pracovných zdrojov v tvare práv patria (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) základný a pomocný materiál 

b) preddavky 

c) patenty a licencie 

d) nesplatené pohľadávky 

 

137.  Peniaze v pokladni a na účte predstavujú: 

а) základné zdroje podniku 

б) pracovné zdroje podniku  

 

138. Koeficient obratu ukazuje ____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

139. Koeficient obratu sa vypočituje, tak že sa vydelí:  

а) hodnota použitých pracovných (obratných) zdrojov a hodnota skutočnej produkcie 

b) hodnota skutočnej produkciea hodnota použitých pracovných (obratných) zdrojov 

c) zisk a hodnota použitých pracovných (obratných) zdrojov 

d) hodnota použitých pracovných (obratných) zdrojov a zisk 

140.  Napíš vzorec na vypočitovanie koeficientu obratu.  

141. Ak podnik v minulom roku dosiahol výrobu v hodnote 1.000.000 dinárov, a používal pracovné zdroje vo 

výške 250.000 dinárov, aký bol koeficient obratu? 

 

а) Ко=8 

b) Ко=2 

c) Ко=4 

d) Ко=1 

142. Ako sa prichádza k informáciám o stálych a pracovných (obratných) zdrojoch v podniku? 

143. Čo predstavujú zdroje finančných prostriedkov?  

 

144. Zdroje fininčných prostriedkov sa líšia podľa (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) vlastníctva 

b) veľkosti 

c) vzniku 

d) splatnosti 



e) pôvodu 

145. Podľa vlasníctva zdroje finančných prostriedkov sa delia na (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí): 

а) domáce 

b) vlastné 

c) štátne 

d) cudzie 

146. Stupeň finančnej samostatnosti podniku vyjadruje sa vzťahom medzi ________________ a 

_________________  prostriedkov. 

147. Stupeň finančnej zadĺženosti podniku vyjadruje sa vzťahom medzi ________________ и 

_________________  prostriedkov.  

148.  Predstavuje vydanie cenných papierov zdroj prostriedkov?  

а) Áno  б) Nie 

149. Podľa splatnosti zdroje prostriedkov podniku môžu byť:  

 

а) ____________________ 

 

b) ____________________ 

 

 c) ____________________. 

150.  Kontróla používania prostriedkov podniku môže byť  ___________________ a ___________________.  

151.  Kto vykonáva externú kontrólu používania prostriedkov podniku (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí)? 

а) generálny riaditeľ 

b) štátne orgány 

c) syndikát 

d) právna služba spoločnosti 

152.  Prečo sa vykonáva kontróla používania prostriedkov podniku? 

153.  Ktoré zásady dispozície s prostriedkami treba uctievať, aby sa zabezpečilo ich vhodné použitie (zakrúžkuj 

jednu alebo viac správnych odpovedí)? 

а) zásada efektívnosti 

b) zásada efektivity 

c) princíp racionality 

d) zásada kontinuity 

e) princíp predbežnej oparnosti 

f) normatívny princíp 

154. Čo sú spotreby? 

155.  Čo sú náklady?  

156. Aký je rozdiel medzi spotrebami a nákladmi?  

157.  Spotreby prvkov výroby rozlišujú sa podľa (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) miesta vzniku 

b) majiteľa 

c) možnosti merania 

d) jednotiek miery 

e) organizačných foriem 

f) nositeľov 

158. Náklady prvkov výroby podmienené sú ______________, _____________ a ____________ faktormi. 

159.  Ktorými faktormi sú podmienené spotreby prvkov výroby?  

а) technickými 

b) organizačnými  

c) spoločenskými 

160.  Môžu výrobcovia svojou mierou organizácie vplývať, tj. meniť vplyv technických faktorov?   

а) Áno   b) Nie 

 

161. Ak v nasledovnom vzorci Т = U * Cu  T vyjadruje náklady, čo je vyjadrené s U, a čo s Cu? 

162. Podľa prvkov výroby, ktoré sa používajú, spotreby sa delia na:  

а) _______________  

 

b) _______________  

 



c) _______________ 

163. So stanoviska úlohy v procese reprodukcie materiál môže byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí): 

а) réžijný 

b) spoločný 

c) základný 

d) špecifický 

e) pomocný 

164. Do zlúčeniny nového produktu vchádzajú (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) základný materiál  

b) réžijný materiál 

c) pomocný materiál 

d) riadenie energie 

e) prostriedky pre prácu 

165. Objem spotreby réžijného materiálu závisí od: 

а) objemu výroby  

b) veľkosti výrobných kapacít  

166. Ktoré sú základné tvary skutočného vynakladania finančných prostriedkov pre prácu:  

а) _____________  

 

b) _____________  

 

c) _____________ 

 

167. Aké  schopnosti pre prácu musí mať pracovná sila? 

168. Aké jednotky miery sa v praksy používajú na spotrebu pracovnej sily?  

а) jednotky pre hmotnosť  

b) jednotky pre silu  

c) jednotky času 

169. Uvedte prírodnú deľbu nákladov  (po prvkoch výroby): 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

170.  Čo patrí medzi náklady prostriedkov pre prácu (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí)? 

а) amortizácia 

b) mzdy 

c) réžijný materiál 

d) pomocný materiál a energia  

e) náklady základného a pomocného materiálu  

171.  Amortizácia predstavuje prenos celkovej hodnota prostriedkov pre prácu na hotový produkt, tj. na jeho 

cenu. 

    а) Áno  b) Nie 

 

172. Podľa spôsobu prenosu držiteľom náklady môžu byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) stanovené 

b) priame 

c) nepriame 

d) premenlivé 

 

173.  Čo sú nepriame náklady?  

174.  V závislosti od zmeny objemu výroby, náklady môžu byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych 

odpovedí): 

а) všeobecné 

b) priame 

c) stanovené 

d) spoločné 

e) nepriame 

175. Ak kapacity na výrobu zostávajú rovnaké a objem vároby rastie, fixné náklady po jednotke produktu:  

а) rastú 

b) оpadujú 



c) zostávajú nezmenené 

176. So zmenou objemu výroby variabílne náklady: 

а) rastú  

b) padujú 

c) zostávajú nezmenené 

 

177. Ktoré náklady predstavujú zmenu celkových nákladov výroby po jednotky zmeny objemu výroby?  

а) variabílne 

b) stanovené 

c) hraničné 

d) celkové 

178. Priemerné celkové náklady vypočitujú sa ako vzťah:  

а) priamych nákladov a množstva produktov 

b) celkových nákladov a hodnoty výroby 

c) celkových nákladov a počtu produktov 

179.  Čo je kaukulácia (prepočitovanie)?  

180. Veľkoobchodná cena má za cieľ: 

а) zaťažiť produdkt takým výnosom nákladov aký vzikne jeho výrobou 

b) ukázať na vzťahy medzi určitými výrobami 

c) ukázať aké je celkové hospodárenie podniku 

181. Kaukulácie sa delia podľa (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) kvality produktu 

b) času výroby 

c) rýchlosti výroby 

d) spôsobu výroby 

182. Podľa času výroby kaukulácie môžu byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) predchádzajúce 

b) divízne 

c) náhradné 

d) navýšené 

e) medzikaukulácie 

183.  Podľa spôsobu výroby kaukulácie môžu byť (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) účtovnícke 

b) divízne kaukulácie 

c) kaukulácie ekvivalentných čísel  

d) plánované 

e) kaukulácie viazaných produktov 

f) medzikaukulácie 

g) náhradné kaukulácie 

 

184.  Kedy sa používa divízna kaukulácia?  

а) na umiestnenie indirektných nákladov viac súvisiacich produktov  

b) na umiestnenie celkových nákladov na homogénne produkty  

c) na umiestnenie produktov, ktoré vznikajú v jedinečnom technologickom procese  

d) na umiestnenie indirektných nákladov na heterogénne produkty 

185. Kedy sa používa kaukulácia pomocou ekvivalentných čísel?  

а) na umiestnenie celkových nákladov na homogénne produkty 

b) na umiestnenie produktov, ktoré vznikajú v jedinečnom technologickom procese 

c) na umiestnenie indirektných nákladov viac súvisiacich produktov 

  d) за na umiestnenie indirektných nákladov na heterogénne produkty 

186.  Kedy sa používajú kaukulácie viazaných produktov? 

а) na umiestnenie produktov, ktoré vznikajú v jedinečnom technologickom procese 

b) na umiestnenie celkových nákladov na homogénne produkty  

c) na umiestnenie indirektných nákladov viac súvisiacich produktov 

d) na umiestnenie indirektných nákladov na heterogénne produkty 

187. Kedy sa používa náhradná kaukulácia? 

а) na umiestnenie indirektných nákladov na heterogénne produkty 

b) na umiestnenie celkových nákladov na homogénne produkty  

c) na umiestnenie produktov, ktoré vznikajú v jedinečnom technologickom procese 

d) na umiestnenie indirektných nákladov viac súvisiacich produktov 



188.  Kľúč rozdelenia nepriamych nákladov predstavuje vzťah medzi:   

а) celkových priamych a celkových nepriamych nákladov 

b) celkových nepriamych a celkových priamych nákladov 

c) celkových nepriamych a celkových nákladov  

d) celkových a celkových nepriamych nákladov 

189. Ktoré sú formy výsledkov podnikania  (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí): 

а) počet zamestnaných robotníkov 

b) objem výroby 

c) hodnota celkového kapitálu 

d) hodnota výroby  (celkové príjmy) 

e) príjem (zisk) 

190. Ak v nasledovnom vzorciUP = Q * CqUP vyjadruje celkový príjem podniku, čo je vyjadrené s  Q, а čo s 

Cq? 

 

191.  Na veľkosť celkového príjmu vplývajú _______________________ a ______________________  

faktory.  

 

192. Príjmy podniku vypočitujú sa ako rozdiel medzi _____________________ a ____________________ . 

 

193. Ak s CP vyjardíme celkové príjmy a s CN celkové náklady, zisk jestvuje v prípade:   

а) CP >CN 

b) CP<CN 

c) CP = CN 

194. Ak s CP vyjardíme celkové príjmy a s CN celkové náklady v prípade, že je CP<CN podnik realizuje: 

а) zisk 

b) stratu 

195. Od čoho závisí výnos zisku nejakého podniku: 

 

а) _____________________ 

 

b) _____________________ 

 

c) _____________________ 

 

196.  Základné ekonomické princípy hospodárenia nejakého podniku vyjadrujú sa v tvare ašpirácie realizovať   

_____________________________________________________________________________________ 

 

197. Ktoré sú parciálne ekonomické princípy hospodárenia (zakrúžkuj jednu alebo viac správnych odpovedí)? 

а) princíp ekvivalentnosti 

b) princíp produktivity  

c) princíp predbeženej opatrnosti  

d) zásada hospodárnosti  

e) princíp ziskovosti  

 

 

198. Princíp produktivity práce predstavuje snahu  _______________________ 

 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

199. Ak sa celkový zisk podelí s celkovým nákladom prvkov výroby dostáva sa:  

а) ziskovosť  

b) ekonomickosť  

c) produktivita  

d) koeficient obratu  

200. Ziskovosť sa meria vzťahom: 

а) zisku a záväzkov 

b) hodnoty vároby a celkového nákladu výroby 

c) celkových príjmov a celkových nákladov 

d) zisku a hodnoty vloženej práce 
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