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Aktuálnosť témy

Tri kraje majú nezamestnanosť nad 17 percent (Sme, jún 2011)
Nezamestnanosť stále neklesá (eTrend, jún 2011)
Nezamestnanosť na Slovensku sa oproti vlaňajšku zvýšila 
(Pravda, jún 2011)
Slováci chcú zmeny v Zákonníku práce (Hospodárske noviny, máj 
2011)

Dlhová kríza prichádza do Talianska (Sme, máj 2011)
Sme len na začiatku dlhovej krízy (Hospodárske noviny, jún 2011)
Trichet: Dlhová kríza je doposiaľ najväčším ohrozením finančnej 
stability (Pravda, jún 2011)
Dlhová kríza v Eurozóne opäť na scéne (eTrend, máj 2011)
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Objektívnosť – pohľad na danú problematiku z 
rôznych uhlov 

Treba dbať na to, aby všetky fakty uvedené v 
článku boli správne

Dôležité je odvolávať sa na relevantné zdroje



Ak necitujete správne zdroje – 2 problémy:

Kradnete prácu niekoho iného, čo je v 
rozpore so zákonom

Práve v oblasti financií si čitatelia často a 
teraz už aj pomerne jednoducho overujú
uvedené skutočnosti



Správne identifikovanie cieľovej skupiny 
čitateľov (odborná terminológia a príliš
veľa cudzích slov – čitateľ sa v článku 
stráca, nevie identifikovať hlavnú
myšlienku)
Prehľadnosť textu, krátke vety, odstavce



Ponuka, dopyt a rovnovážna cena



Rovnováha na trhu





Dopyt

Množstvo tovarov a služieb, ktoré sú
kupujúci ochotní a schopní kúpiť v 
závislosti od ceny

Zákon klesajúceho dopytu



Krivka dopytu



Faktory ovplyvňujúce dopyt

Dôchodok spotrebiteľa
Preferencie spotrebiteľa
Počet domácností
Očakávania
Cena ďalších statkov 
(komplementárnych, substitučných)
A iné



Ponuka

Množstvo statkov, ktoré sú predávajúci 
ochotní predať v závislosti od ceny 

Zákon rastúcej ponuky



Krivka ponuky



Faktory ovplyvňujúce ponuku

Ceny vstupov
Ceny alternatívnych statkov
Počet predávajúcich
Technológie
Regulačné opatrenia vlády
A iné









Ďakujem za pozornosť


