
Informačný list predmetu  

 

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta 

Kód predmetu:  

nový 

Názov predmetu:   

Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvoj  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prednášky, cvičenia 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 hodiny prednášky / 1 hodina cvičenia 

Týždenný:   3      Za obdobie štúdia:  36  

Metóda štúdia: prezenčná/dištančná 

Počet kreditov: 4   

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. 

Stupeň štúdia: I.  

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

1. vypracovanie semestrálnej práce z analýzy miestnych financií (20% váha na celkovom 

hodnotení), 2. písomná skúška – test (80% váha na celkovom hodnotení; celkové hodnotenie - 

A: 91-100%, B: 81-90%, C: 71-80%, D: 61-70%, E: 51-60%. 

Výsledky vzdelávania:  

Predmet približuje základné poznatky urbánnej ekonómie, ako aj aktuálne ekonomické a 

finančné aspekty rozvoja miest. Podstatná pozornosť sa venuje ekonomickej podstate 

lokalizácie aktivít v meste, vybraným trhovým štruktúram, ekonomickým súvislostiam trvalej 

udržateľnosti v mestách, vplyvu súčasnej transformácie ekonomiky na mestá, miestnym 

financiám, miestnemu ekonomickému rozvoju a strategickému plánovaniu. Študent získa 

rozsiahle poznatky využiteľné pri riadení a plánovaní miestneho rozvoja v súčasnej spoločnosti, 

bude ovládať základné pravidlá financovania miestnej samosprávy a financovania rozvoja 

sídiel. 

Stručná osnova predmetu:  

Úvod do urbánnej ekonómie - formovanie disciplíny a príbuzné vedy; terminológia; stimuly 

vzniku; charakteristika jednotlivých častí urbánnej ekonómie; súčasné zameranie – hlavní autori 

a študované problémy (anglosaská, európska, východoázijská); urbánna ekonómia na 

Slovensku; ekonomická podstata existencie mesta; základné axiómy urbánnej ekonómie; 

Miestne financie – základy teórie - fiškálny federalizmus, ekonomicko-geografické faktory, 

základná štruktúra – príjmy, výdavky, požičiavanie, majetok, vzťah k poskytovaným službám, 

miestne financie na Slovensku – celkový vývoj, hodnotenie, rozpočtový proces, formovanie 

majetku, zadlžovanie, zdroje informácií, analytické prístupy; 

Ekonómia lokalizácie bývania– základné teórie lokalizácie bývania (trade off, filter down), 

hlavné faktory, význam; hustota bývania, optimálna hustota, regulácia hustoty; sociálna 

aglomerácia v ekonomickej perspektíve; 

Ekonómia lokalizácie administratívnych aktivít a služieb - mestá - centrá služieb 

a administratívnych aktivít; členenie administratívnych aktivít, lokalizácia hlavných úradov 

(typy), relokácie; stred mesta - jeho náklady a benefity, priestorové členenie administratívnych 

aktivít vnútri organizácie; ekonomická geografia finančného sektoru, systémy priestorovej 

organizácie v bankovníctve; lokalizačné faktory vo finančnom sektore, transformácia vo 

finančnom sektore (bankovníctvo), vplyv nových technológií; 

Ekonómia súčasnej transformácie mesta - vybrané aktuálne koncepty - najvýznamnejšie 

procesy aktuálnej transformácie mesta - súhrn; deindustrializácia a decentralizácia 

aktivít; outsourcing administratívnych aktivít); tlak „industrializácie“ aktivít a nové priestory 

spotreby; gentrifikácia (rent gap) a sociálna polarizácia; 



Rast a veľkosť mesta (regulácia), pracovný trh - trhové faktory v rozvoji miest, veľkosť mesta, 

výhody a nevýhody (náklady) veľkých miest, optimálna veľkosť mesta, ekonomická diverzita 

a rast mesta, multiplikátor; miestny pracovný trh (LLM), hustota zamestnanosti, hypotéza 

priestorového nesúladu, job search theory, spatial leakage efekt, politiky posilnenia miestnej 

zamestnanosti; špecifiká zamestnanosti v mestách; vplyv telecommuting a „home office“;  

Miestny ekonomický rozvoj - miestny ekonomický rozvoj (koncept), ciele, faktory, aktéri, 

postavenie miestnej samosprávy, právomoci a legislatívne obmedzenia samosprávy, úlohy 

centrálneho štátu, jednotlivé oblasti aktivít v MER, finančné nástroje, inštitucionálne 

zabezpečenie, najčastejšie nástroje na Slovensku;  

Strategické plánovanie ekonomického rozvoja miest - strategické plánovanie mestského 

rozvoja, prístupy k strategickému plánovaniu, štruktúra strategických dokumentov, finančné 

aspekty, riadenie, monitoring, fázy spracovania, komunikácia, slovenská alternatíva – PHSR; 

Urbánny marketing - marketing, spoločenský marketing, priestorový/geografický marketing, 

urbánny marketing; výskum v urbánnom marketingu, ciele, mesto ako produkt; urbánny 

marketing ako plánovací nástroj, tvorba imidžu mesta, prvky, stratégie zmeny imidžu; 

Urbánna ekonómia a udržateľný rozvoj miest - teoretické východiská a princípy konceptu 

udržateľných miest; koncept kompaktného mesta, trvalo udržateľné stavebníctvo a výstavba v 

mestách, trvalo udržateľná doprava v mestách, zelené plochy; odpad; mestské tepelné ostrovy. 

Cvičenia - miestne financie na Slovensku v praxi – príklady analýzy; rozbor dokumentov - 

záverečné účty, miestny rozpočet; analýzy finančnej situácie vybraného mesta – analýza 

záverečných účtov. 

Odporúčaná literatúra:  
Arnott, R. J., McMillen, D. P. 2008. A Companion to Urban Economics. Malden: Blackwell. 

Blakely, E. J., Leigh, N. G. 2013. Planning local economic development. Thousand  Oaks: Sage. 

Buček, J., Borárosová, Z., Sopkuliak A. 2010. Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. 

Bratislava: Geografika. 

Maier, G., Tödtling, F. 1998. Regionálna a urbanistická ekonomika I. Bratislava: Elita. 

O’Flaherty, B. 2005. City Economics. Cambridge: Harvard University Press.   

O’Sullivan, A. 2007. Urban Economics. New York: McGraw-Hill. 

Glaeser, E., 2012. Triumph of the City. Penguin Books (prípadne iné vydanie). 

Šebová, M. 2012. Aktuálne koncepty ekonomiky a riadenia samospráv. Košice: Technická 

univerzita. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku)  

Poznámky:   

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Ján Buček, CSc.; RNDr. Martin Plešivčák, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: prof. RNDr. Ján Buček, CSc. 

 

 


