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prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. 

Medzibankový komunikačný systém SWIFT a medzinárodné platobné vzťahy  

Anotácia: Dizertačná práca by mala poskytnúť prehľad o medzibankových komunikačných a 
platobných systémoch v medzinárodnom kontexte. V teoretickej časti sa práca opiera 
o východiská teórie platobného styku, medzinárodných vzťahov a medzinárodného obchodu. 
Analýzou využívania komunikačného systému SWIFT v bankovom sektore a modelovaním 
interakcií medzi komunikačnou sieťou a platobnými tokmi, sa odhalí význam tohto 
komunikačného systému pre medzinárodné obchodné a finančné vzťahy sledovaných krajín. 
Výsledky práce by mali poskytnúť prehľad o medzinárodných bankových komunikačných 
a platobných systémoch a o prínosoch, ktoré systém SWIFT predstavuje pre sledované subjekty 
a globálnu ekonomiku.  

Cieľ: Cieľom práce je identifikovať vzťah medzi bankovým komunikačným systémom SWIFT 
a medzinárodnými obchodnými a finančnými vzťahmi vybraných krajín.    

Interbank Communication System SWIFT and International Payment Relations 

Annotation: Dissertation thesis offers the synopsis of the interbank communication and 
payment systems in the international context. Theoretical part of this research work is based 
upon postulates of theory of payment and settlement, international relations, and international 
trade. Inspection of the application of the SWIFT system in the banking sector and modelling 
the interaction between this communication network and payment flows, will reveal how 
essential is this system for international trade and financial relations for selected economies. 
The findings will outline the international banking communication and payment systems, the 
contributions of the SWIFT system for relevant entities and the global economy.  

Aim: The aim of the thesis is to identify interactions between banking communication system 
SWIFT and international trade and financial relations of selected countries.  

 

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc. 

Bezpečnostné, geopolitické a ekonomické aspekty vývoja nových konvenčných a 
nekonvenčných zbraní 

Anotácia: Dynamický vývoj  nových jadrových, konvenčných a hybridných zbraní významne 
ovplyvňuje bezpečnosť súčasného sveta a mení možnosti efektívnej obrany a odstrašenia. 
Štáty, ako hlavní aktéri súčasných medzinárodných vzťahov, sú nútené hľadať odpovede na 
otázky efektívneho dosiahnutia bezpečnosti v čase, keď dochádza k rýchlejšiemu vývoju 
obranných systémov a zvýšeniu úrovne odstrašenia prostredníctvom kvalitatívneho 
a kvantitatívneho rozvoja zbrojného arzenálu. Možné odpovede na tieto otázky vo všetkých 



prípadoch podmieňuje ekonomický faktor. Nové zbraňové systémy budú vyžadovať investície 
do nových technologických a ľudských kapacít. Významne sa presadzuje nový fenomén 
znižovania nákladov na ofenzívu, a naopak, dochádza k výraznému zvyšovaniu nákladov na 
efektívnu defenzívu.  

Cieľ: Cieľom práce je identifikovať moderné podoby obrany a možnosti odstrašenia, vrátane 
ekonomických súvislostí a ich vplyvu na podobu moderného ozbrojeného konfliktu. 

 Security, Geopolitical and Economic Aspects of the Development of New Conventional 
and Unconventional Weapons 

Abstract: The dynamic development of new nuclear, conventional, and hybrid weapons 
significantly affects the security of today's world and changes the possibilities of effective 
defense and deterrence. States, as key players in current international relations, are forced to 
seek answers to the questions of effective security at a time when defense systems are evolving 
faster and levels of deterrence are increasing through the qualitative and quantitative 
development of the arsenal. In all cases, the possible answers to these questions depend on the 
economic factor. New weapons systems will require investment in new technological and 
human capabilities. A new phenomenon of reducing the cost of the offensive is gaining ground, 
and conversely, there is a significant increase in the cost of an effective defensive. 

Aim: This work aims to identify modern forms of defense and deterrence, including economic 
contexts and their impact on the form of modern armed conflict. 

 

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. 

Ekonomickí migranti vs. utečenci. Analýza migračného diskurzu na Slovensku   

Anotácia: Téma medzinárodnej migrácie sa dostala do slovenského politického diskurzu 
pomerne neskoro. Hoci existujú difúzne pokusy artikulovať túto tému ako prioritu, naplno sa 
o nej začalo diskutovať na politickej úrovni až v kontexte migračných procesov v rokoch 2015 
a 2016. Keďže politici uchopili túto tému zväčša negatívne, výrazy spojené s medzinárodnou 
migráciou menili svoj pôvodný význam a pôvodne neutrálne výrazy získavali negatívnu 
konotáciu. Dizertačná práca v teoretickej časti vysvetľuje základné prístupy k výskumu 
ekonomickej medzinárodnej migrácie a porovnáva ich s termínmi, ktoré sa používajú pri 
analýzach migrácie utečencov. V praktickej časti najskôr analyzuje migračné procesy na 
Slovensku, vysvetlí rozdiely medzi ekonomickými migrantmi a utečencami a následne 
predstaví výsledky diskurznej analýzy slovenského politického diskurzu na tému medzinárodná 
migrácia a migranti na Slovensku.   

Cieľom dizertačnej práce bude zistiť, ako migračné procesy v Európe, v prvom rade v rokoch 
2015 a 2016, a následne v roku 2022 ovplyvňovali slovenský migračný diskurz, v akom 
kontexte politici používali výrazy spojené s migračnými procesmi, najmä ekonomickí migranti 
a utečenci a v čom sa odlíšil ich prístup k jednotlivým migračným vlnám.   

Economic migrants vs. refugees. Analysis of migration discourse in Slovakia    

Annotation: The topic of international migration has entered the Slovak political discourse 
relatively late. Although there have been diffuse attempts to articulate this theme as a priority, 
politicians only started discussing migration in the context of the migration processes in 2015 
and 2016. As politicians have discussed the issue mainly negatively, the terms associated with 



international migration have changed their original meaning. Originally neutral terms acquired 
a negative connotation. In the theoretical part, the dissertation explains the basic approaches to 
research on economic international migration and compares them with the terms used in 
analyses of refugee migration. In the practical part, it first analyses migration processes in 
Slovakia, explains the differences between economic migrants and refugees, and then presents 
the results of a discourse analysis of Slovak political discourse on the topic of international 
migration and migrants in Slovakia.    

Aim: The aim of the dissertation is to find out how migration processes in Europe, first of all 
in 2015 and 2016, and then in 2022, influenced the Slovak migration discourse, in which context 
politicians used terms related to migration processes, especially economic migrants and 
refugees. We will be interested in how Slovak politicians explained their different or similar 
attitudes towards the two refugee waves.    

 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

Ekonomicko-politický vývoj v Argentíne v prvých dvoch dekádach 21. storočia  

Anotácia: Argentína patrila v minulosti k svetovým ekonomickým lídrom. Jej ekonomika bola 
jednou z desiatich najväčších svetových ekonomík. Séria politických a ekonomických 
rozhodnutí, ktoré boli prijaté počas posledných približne sto rokov, však túto situáciu zmenila. 
Potrebné politické a ekonomické reformy boli aj v prvých dekádach nového storočia 
implementované len čiastočne a nedôsledne. Ich výsledkom sú prehlbujúce sa sociálne 
rozdiely, nárast populizmu v politike a jasne vymedzené štiepne línie naprieč argentínskou 
spoločnosťou.  

Cieľom dizertačnej práce by malo byť identifikovanie dôvodov ekonomickej a politickej 
nestability Argentíny, ako aj načrtnutie scenárov možného ďalšieho vývoja.  

Economic and political developments in Argentina in the first two decades of the 21st 
century 

Abstract: Argentina has been one of the world's economic leaders in the past. Its economy was 
one of the ten largest economies in the world. However, a series of political and economic 
decisions that have been taken over the last hundred years or so have changed this situation. 
The necessary political and economic reforms were implemented only partially and 
inconsistently in the first decades of the new century. They have resulted in deepening social 
disparities, an increase in political populism and clearly defined dividing lines across Argentine 
society.  

The aim of the dissertation should be to identify the reasons for Argentina's economic and 
political instability, as well as to outline scenarios for possible further developments. 

Kontinuita a zmena zahraničnej politiky Francúzska po nástupe Emmanuela Macrona 
do funkcie prezidenta  a jej vplyv  na  francúzsku ekonomiku  

Anotácia: Priority zahraničnej politiky Francúzska sú v zásade konštantné. Vychádzajú z vízie 
silného a nezávislého Francúzska. To, čo sa vo Francúzsku mení, je spôsob napĺňania tejto 



vízie. V minulosti to bola snaha o nezávislé Francúzsko, ktoré by stálo mimo hlavného 
obranného bloku – NATO, a ktoré by ale bolo zároveň najvplyvnejšou krajinou v rámci 
Európskych spoločenstiev. V súčasnosti, v období prehlbujúcej sa globalizácie a nárastu 
bezpečnostných hrozieb, sa záujmy Francúzska sústreďujú na spoluprácu s partnermi v rámci 
NATO a zároveň na udržanie jeho zásadného vplyvu v rozhodovacích procesoch Európskej 
únie.  

Cieľom dizertačnej práce je identifikovať konštanty zahraničnej politiky Francúzska a zároveň 
meniace sa krátkodobé záujmy a vysvetliť dôvody týchto zmien.  

Continuity and change in French foreign policy after the inauguration of Emmanuel 
Macron and their influence on the French economy 

Abstract: France's foreign policy priorities are, in principle, constant. They are based on the 
vision of a strong and independent France. What is changing in France is the way in which this 
vision is fulfilled. In the past, it was an effort for an independent France that would stand outside 
the main defense bloc - NATO, but which would also be the most influential country within the 
European Communities. At a time of the deepening globalization and growing security threats, 
France's interests are focused on working with NATO partners while maintaining its vital 
influence in the European Union's decision-making processes.  

The aim of the dissertation is to identify the constants of France's foreign policy and at the 
same time changing short-term interests and to explain the reasons for these changes. 

Faktory  rozvoja inovačného  ekosystému  v Izraeli a jeho dopad  na rast  izraelskej 
ekonomiky  

Anotácia: Izrael je špecifickým aktérom v blízkovýchodnom regióne. Napriek jeho rozlohe 
a počtu obyvateľov ho považujeme za kľúčového aktéra s rozhodujúcim vplyvom v oblasti. 
Jeho zahraničná politika je konštantná a vychádza z izraelských bezpečnostných záujmov. 
Konštantnou charakteristikou sú zároveň nové impulzy na poli inovácií.   

Cieľom dizertačnej práce je identifikovať kľúčové priority zahraničnej politiky Izraela, 
zdôvodniť ich, vysvetliť meniacu sa pozíciu niektorých štátov regiónu voči Izraelu a zároveň 
načrtnúť scenáre ďalšieho vývoja postavenia Izraela v regióne v kontexte regionálnych, ale aj 
globálnych ekonomických výziev. 

Factors of the development of the innovation ecosystem in Israel and its impact on the 
growth of the Israeli economy 

Abstract: Israel is a specific player in the Middle East region. Despite its size and population, 
we consider it a key player with a decisive influence in the area. His foreign policy is constant 
and based on Israeli security interests. At the same time, new impulses in the field of innovation 
are a constant characteristic.  

The aim of the dissertation is to identify the key priorities of Israel's foreign policy, justify 
them, explain the changing position of some countries in the region and at the same time outline 



scenarios for further development of Israel's position in the region in the context of regional 
and global economic challenges. 

 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.  

Ekonomický rast subsaharskej Afriky v treťom tisícročí 

Anotácia: Na konci 20. storočia patrila subsaharská Afrika medzi najchudobnejšie časti sveta, 
väčšina štátov tejto oblasti od získania nezávislosti v 60. rokoch nedosahovala v prepočte na 
obyvateľa takmer žiadny a často až záporný rast HDP. Tento stav sa však zmenil na prelome 
tisícročí, kedy majorita subsaharských krajín nastúpila na trajektóriu rastu. 

Cieľ práce: analyzovať determinanty rastu a zhodnotiť rozvojové stratégie uplatnené v regióne 
za posledných dvadsať rokov, od začiatku milénia po príchod pandémie koronavírusu. 

Sub-Saharan Africa ‘s economic growth in the third millennium 

Abstract: At the end of the 20th century, sub-Saharan Africa was one of the poorest parts of the 
world, with most countries in the region achieving almost no per capita GDP growth since 
independence in the 1960s, and often negative GDP growth. However, this changed at the turn 
of the millennium when most sub-Saharan countries embarked on a growth trajectory. 

Aim of the thesis: to analyze the determinants of growth and to assess the development 
strategies applied in the region over the last twenty years, from the beginning of the millennium 
to the advent of the coronavirus pandemic. 

 

 

 

 

 


