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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A
MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV: „EKONOMICKÉ,
POLITICKÉ A PRÁVNE OTÁZKY MEDZINÁRODNÝCH
VZŤAHOV 2015“
INTERNATIONAL CONFERENCE OF DOCTORAL STUDENTS
AND YOUNG SCHOLARS: “ECONOMIC, POLITICAL AND
LEGAL ISSUES OF INTERNATIONAL RELATIONS 2015“
Zuzana Krkošková*
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
organizovala 29. – 30. mája 2015 v inšpiratívnom prostredí vzdelávacieho
zariadenia Ekonomickej univerzity vo Virte v poradí 14. medzinárodnú
konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom
Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015. Tradične
bola spojená so školením o metódach výskumu v medzinárodných vzťahoch.
Konferencia bola tento rok po prvýkrát organizovaná v spolupráci s tromi
zahraničnými partnermi, menovite s Inštitútom manažmentu Uralskej štátnej
ekonomickej univerzity v Jekaterinburgu (Institute of Management - Urals State
University of Economics), Ruská federácia, s Ekonomickou fakultou
Západomaďarskej univerzity v Šoproni (Faculty of Economics - University of
West Hungary), Maďarsko a Fakultou medzinárodných vzťahov Užhorodskej
národnej univerzity v Užhorode (Faculty of International Relations - Uzhgorod
National University), Ukrajina.
Už po štrnásty krát sa na tejto konferencii zúčastnili doktorandi a mladí
vedeckí pracovníci zo Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Maďarska aj Českej
republiky. Hlavným cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom stave
problematiky medzinárodných vzťahov z ekonomického, politického ako aj
* Ing. Zuzana Krkošková pôsobí ako interná doktorandka na Katedre medzinárodných

politických vzťahov, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava 5, Slovenská republika, e-mail:
zuzana.krkoskova@euba.sk.
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právneho hľadiska a prezentovať relevantné riešenia aktuálnych otázok
týkajúcich sa tejto oblasti. Neopomenuteľným zámerom konferencie bolo
tradične podporiť rozvoj ako interdisciplinárnej, tak aj medzinárodnej spolupráce
medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi.
Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 34 participantov, ktorí prezentovali
svoje odborné príspevky v rámci jednotlivých sekcií.
Prvú sekciu pod názvom Aktuálne otázky svetovej politiky otvorila PhDr.
Lucia Borošová, PhD., pôsobiaca na Katedre medzinárodných politických
vzťahov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v
Slovenskej republike, s prezentáciou o vybraných hrozbách a rizikách
vnútorného a vonkajšieho charakteru príznačných pre Ruskú federáciu. Ďalej
boli v sekcii prezentované príspevky zamerané napríklad na euroázijskú
integráciu, vybrané aspekty sociálnych problémov Čínskej ľudovej republiky,
možné scenáre proliferácie zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe,
jadrové zbrane v indicko-pakistanských vzťahoch, či na teoretické vymedzenie
pojmu verejná diplomacia.
Druhá sekcia bola venovaná aktuálnym právnym, kultúrnym a sociálnym
otázkam v medzinárodných vzťahoch, konkrétne problémom deforestácie úzko
súvisiacim s ľudským zdravím, právnemu režimu polárnych oblastí, analýze
kultúrnych a kreatívnych odvetví v Európskej únii, komparácii miléniových a
udržateľných rozvojových cieľov, či vymedzeniu sociálneho a kultúrneho
kapitálu v kontexte migrácie. Sekcia bola vedená JUDr. Ing., Martinom
Winklerom, PhD., pôsobiacim na Katedre medzinárodného práva Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v Slovenskej
republike, ktorý príspevkom poukázal na vybrané otázky súvisiace so zmluvami
s cudzím prvkom v právnom poriadku Číny.
V tretej sekcii zamerali doktorandi a mladí vedeckí pracovníci svoje
príspevky na aktuálne otázky svetovej ekonomiky. Sekciu otvorili zahraniční
účastníci z Uralskej štátnej ekonomickej univerzity v Jekaterinburgu v Ruskej
federácii Dr. Sc. (Ec), Prof. Larisa Kapustina, vedúca Katedry marketingu a
medzinárodného manažmentu a Nikolay Portnov, doktorand pôsobiaci na
Katedre marketingu a medzinárodného manažmentu, príspevkom zaoberajúcim
sa otázkou vplyvu investičného prostredia štátu na prílev priamych
zahraničných investícií. Ďalej boli v rámci sekcie diskutované otázky, medzi
ktoré patrí napríklad vplyv pohybu pracovných síl na ekonomiku Moldavska,
Arabská jar ako impulz ekonomickej integrácie, skúmanie obchodných tokov
Ukrajiny prostredníctvom gravitačného modelu, nekryté peniaze vo svetovej
283

═════════════ Politické vedy / informácie ════════════
ekonomike na nevšednom príklade kamenných peňazí ostrova Yap,
metodologická koncepcia Miltona Friedmana, investície ČĽR v Botswane,
geopolitika dopravných koridorov v Centrálnej Ázii, či modrá ekonomika a jej
možné alternatívy.
Štvrtá sekcia, ktorá mala spolu so sekciou aktuálnych otázok svetovej
ekonomiky najvyšší počet účastníkov, bola zameraná na diskusiu aktuálnych
otázok v oblasti Európskej únie a európskej integrácie, konkrétne pokrízového
vývoja sociálnych nerovnováh v Európskej únii, či vplyvu krízy na hospodárske
vzťahy Európskej únie a ázijských štátov. Na konkurencieschopnosť exportu
vybraných krajín Európskej únie a na príspevok exportu k zvýšeniu výkonnosti
podnikov Českej republiky boli zamerané príspevky prezentované Ing.
Miroslavom Kuricom, a Ing. Tomášom Vernerom, doktorandmi pôsobiacimi
na Obchodno-podnikateľskej fakulte v Karvinej v Českej republike. V rámci tejto
sekcie bola ďalej načrtnutá problematika vyšehradskej skupiny na ceste k
digitálnej ekonomike, komparované ekonomiky Rumunska a Bulharska, ako aj
prezentované aktuálne otázky využívania bioenergie v EÚ.
Dvojdňové diskusné fórum bolo tradične ukončené zhodnotením priebehu
konferencie moderátormi jednotlivých sekcií, ktorí sa zhodli na tom, že
konferencia nielen úspešne naplnila svoje vedecké ciele, ale aj výrazne prispela
k budovaniu a rozvoju kontaktov medzi doktorandmi a mladými vedeckými
pracovníkmi, ktoré sú veľmi dôležité pre ich ďalšiu vedeckú spoluprácu a rozvoj.
Celkovo možno vyzdvihnúť tematickú variabilitu príspevkov, ktorá bola na
konferencii pomerne výrazná a tvorivú atmosféru, ktorá plodnú a konštruktívnu
vedeckú diskusiu na konferencii len podporila. Všetci účastníci boli na záver
pozvaní na ďalší, tentokrát okrúhly 15. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
Momentálne je z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, ako aj z
dodatočne zaslaných príspevkov doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov pôsobiacich na partnerských zahraničných inštitúciách,
pripravovaný zborník vedeckých prác.
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