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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

 

Význam zahraničného obchodu a výmena skúseností v oblasti praktických zručností a schopností 

žiakov v zahraničnoobchodnej politike a clách. 

 

Kľúčové slová: 

 zahraničný obchod 

 obchodná a platobná bilancia 

 subjekty zahraničného obchodu 

 kúpna zmluva 

 export 

 import 

 reexport 

 obchodné zmluvy, obchodné dohody 

 zahraničnoobchodná politika 

 intrakomunitárny obchod, INTRASTAT systém 

 extrakomunitárny obchod, EXTRASTAT systém 

 clo, druhy ciel 

 colný sadzobník 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/
https://www.oatv.edu.sk/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

Témy stretnutia: 

 

Zadefinovanie zahraničného obchodu, obchodná a platobná bilancia, kúpna zmluva, dovozné 

a vývozné operácie,  zahraničnoobchodná politika, intrakomunitárny a extrakomunitárny obchod, 

colný sadzobník.  

V súčasnosti sa svet výrazne zmenil. Globalizácia ovplyvňuje výrobu, spotrebu a predovšetkým 

zahraničný obchod. Rýchla elektronická komunikácia a moderná doprava skracujú čas i vzdialenosti 

medzi krajinami i obchodnými partnermi. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa 

zmenili podmienky na výmenu tovaru v rámci vnútorného trhu Európskej únie, ako aj trhov 

nečlenských štátov. Vyrobené výrobky a poskytnuté služby sa vymieňajú v rámci špecializácie 

jednotlivých krajín prostredníctvom zahraničného obchodu. Čoraz viac podnikov aktívne vstupuje 

na zahraničné trhy, vznikajú aj spoločné podniky v zahraničí.  

Žiaci ako budúci potenciálni podnikatelia v zahraničnom obchode musia poznať právnu úpravu 

a právne normy v oblasti zahraničného obchodu, možnosti zapojenia sa do obchodovania 

prostredníctvom jednotlivých subjektov.  

 

Z diskusie vyplynulo: 

 

- žiakom je potrebné  umožniť širší časový priestor pri precvičovaní praktických činností 

v oblasti zahraničného obchodu, 

- potreba precvičovania tvorby a prípravy kúpnej zmluvy v zahraničnom obchode, 

- využívať na hodinách podnikovej ekonomiky prístup cez počítačové alebo mobilné siete na 

vyhľadávanie konkrétnych možností colného konania.  

- prostredníctvom štúdia colného zákona, colného sadzobníka sprístupniť priebeh colného 

konania, 

- zapojiť žiakov do prípadových štúdii zameraných na podnikanie v zahraničnom obchode 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 Zvýšenie časovej dotácie v rámci podnikovej ekonomiky, účtovníctva  na praktické činnosti 

v oblasti zahraničného obchodu, umožniť precvičovať túto problematiky v počítačových 

učebniach.  

 Uskutočniť besedu so zamestnancom Colného úradu na priblíženie reálneho colného 

konania. 

 Využívať možnosti exkurzie do podnikov zahraničného obchodu.  
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Príloha: 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: https://teams.microsoft.com/l/team/ 

Dátum konania stretnutia: 11. 1. 2021 

Trvanie stretnutia: od  15.00  hod do  18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Beáta Andrášová  OA Trebišov 

2.  Ing. Svetlana Dulová  OA Trebišov 

3.  Ing. Kvetoslava Marcinová  OA Trebišov 

4.  Ing. Mária Smandrová  OA Trebišov 

5. Ing. Eva Valisková-Timečková  OA Trebišov 

6. Ing. Eva Zavadilová  OA Trebišov 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/


 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


