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Course name/Názov 

predmetu 

Medzinárodné ekonomické 

vzťahy 
ECTS 

Credits 

3 

Semester 9 

 

Aims/Cieľ 

Oboznámiť sa s problematikou medzinárodnej deľby práce, funkciami zahraničného 

obchodu prostredníctvom jednotlivých teórií medzinárodného obchodu od počiatkov až po 

súčasnosť. Definuje svetové hospodárstvo a trendy, ktoré sa prejavujú v jednotlivých 

etapách jeho vývoja, s dôrazom na analýzu vplyvu globalizácie, vedecko-technického rozvoja 

ako aj vplyvu globálnych problémov na vývoj medzinárodných ekonomických vzťahov. 

Skúma subjekty svetového hospodárstva - národné ekonomiky, transnacionálne korporácie 

a medzinárodné ekonomické integračné zoskupenia. Zároveň skúma medzinárodný obchod 

s tovarom a službami, pôsobenie GATT/WTO na SO a medzinárodný pohyb kapitálu ako aj 

problematiku konkurencieschopnosti jednotlivých ekonomík v celosvetovom kontexte. 

Vysvetľuje podstatu medzinárodnej ekonomickej integrácie. Ďalej sa zameriava na efekty 

jednotného trhu EÚ, spoločnej obchodnej politiky EÚ a ďalších politík EÚ na zahraničný 

obchod Slovenskej republiky. Analyzuje postavenie SR v globalizujúcom sa svete. Taktiež 

hľadá odpovede na otázky súvisiace s rozvojom SH v 21. storočí. 

Contents/Obsah 

Medzinárodná deľba práce a efekty medzinárodnej deľby práce. Teórie a koncepcie 

medzinárodného obchodu- od začiatkov ekonomického myslenia až po súčasnosť. Svetový 

obchod, medzinárodný obchod a funkcie ZO v reprodukčnom procese. Etické aspekty 

rozvoja svetového obchodu. Svetové hospodárstvo, trendy svetového hospodárstva 

Globalizácia svetového trhu – riziká a nové výzvy. Zmeny v rozmiestnení svetového 

hospodárstva. Etické otázky a dilemy súvisiace s ekonomickým rastom a rozvojom SH. 

Zahraničnoobchodná politika. Medzinárodná koordinácia ZOP – GATT /WTO. Služby v 

medzinárodnom obchode. Medzinárodné pohyby kapitálu - faktory lokalizácie. Priame 

zahraničné investície a vplyv na hostiteľské ekonomiky Medzinárodná ekonomická 

integrácia – teoretické východiská. Jednotný trh EÚ a Spoločná obchodná politika EÚ. 

Postavenie Európskej únie v svetovom hospodárstve Konkurencieschopnosť ekonomík z 

pohľadu zahraničného obchodu. Zahraničný obchod Slovenskej republiky a postavenie 

Slovenska v globalizujúcom sa svete Otvorené otázky na diskusiu. 

Evaluation/Hodnotenie 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška Priebežné hodnotenie: aktívna 

účasť na seminároch 5 bodov, priebežný test 10 bodov, vypracovanie a obhajoba projektu 

15 bodov Možnosť získať na seminároch spolu 30 bodov. Pre získanie zápočtu je potrebných 

minimálne 15 bodov. Záverečné hodnotenie: skúška kombinovaná (písomná a ústna) 70 

bodov Minimálny počet bodov spolu zo zápočtu a skúšky je 50 bodov 
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