
Harmonogram konzultácií z predmetu MEDZINÁRODNÝ OBCHOD II v LS 2020/2021 

(doktorandské štúdium) 

 

 

Termín Obsah Vyučujúci 

9. 4. 2021 

  8.30 – 10.00 Konvenčné a alternatívne meranie výkonnosti 

v medzinárodnom obchode 

doc. Zábojník 

10.15 – 11.45 Globálne hodnotové reťazce, transformácia pod vplyvom 

COVID-19 a ich dopad na medzinárodný obchod 

doc. Zábojník 

23. 4. 2021 

  8.30 – 10.00 Energetická únia a výzvy v oblasti medzinárodných 

energetických vzťahov. Dopady dekarbonizácie na 

konkurencieschopnosť slovenských exportérov. 

doc. Zábojník 

10.15 – 11.45 Duševné vlastníctvo a jeho ochrana v medzinárodnom 

obchode a podnikaní  

doc. Kittová 

12.30 – 14.00 Duševné vlastníctvo a jeho ochrana v medzinárodnom 

obchode a podnikaní 

doc. Kittová 

14.15 – 15.45 Medz. marketing - fenomén interdisciplinárneho 

charakteru 

doc. Zorkóciová 

30. 4. 2021 

 8.30 – 10.00 Medzinárodný obchod verzus korporátne financovanie v 

podmienkach globálnej ekonomickej recesie 

Inštitucionálna pomoc  štátu na podporu exportu cielená 

na zmiernenie kreditných a politicko- hospodárskych rizík 

v súvislosti s realizáciou kontraktov 

doc. Pavelka 

10.15 – 11.45 Digitalizácia a trendy v bankovníctve po roku 2020  

Vplyv pandémie na zadlženie a rating  ekonomík EÚ a ich 

vplyv na vízie v oblasti TRADE FINANCE 

Model bail in ako forma reštrukturalizácie firiem a bánk v 

podmienkach EÚ. 

doc. Pavelka 

 

Miestnosť 4A.03, prípadne online cez MS Teams 

 

Podmienky ku skúške:  

- Aktívna účasť na konzultáciách 

- Kolokvium k seminárnej práci:   

 

Témy seminárnych prác:  

1. Dopady pandémie COVID-19 na financovanie medzinárodného obchodu  

2. Digitalizácia bankových služieb pre medzinárodných exportérov – trendy a prognózy 

3. Komparácia systémov finančných nástrojov na podporu exportu vo V4 

4. Indexy indikujúce potenciál bilaterálneho zahraničného obchodu, ich aplikácia a 

interpretácia 

5. Dopady iniciatívy BRI na štruktúru medzinárodného obchodu  

6. Vplyv iniciatívy BRI na zahraničný obchod a PZI Kazachstanu 

 

Rozsah seminárnej práce: 20-30 strán v súlade so smernicou k písaniu ZP 

Termín odovzdania: do 7. 05. 2021 

Termín skúšky: 21. 05. 2021, čas bude upresnený v AIS 

Opravný termín skúšky: 28. 05. 2021 

 


