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Koniec prvého decembrového týždňa je pre Fakultu medzinárodných vzťahov 

Ekonomickej univerzity už tradične spojený s organizáciou uznávanej medzinárodnej vedeckej 

konferencie Medzinárodné vzťahy: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Na 

zasneženom zámku v Smoleniciach sa aj tento rok stretli vedúce osobnosti medzinárodných 

ekonomických, politických a právnych vzťahov zo Slovenskej a Českej republiky, vrátane 

niekoľkých významných hostí zo zahraničia – z Taiwanu, Ruska či Maďarska. Po prvýkrát sa 

konferencia uskutočnila v trojdňovom formáte, ktorý umožnil vyčleniť po každom vystúpení 

účastníka štedrú časovú dotáciu na vedeckú diskusiu. 

Konferenciu slávnostne otvoril prodekan FMV JUDr. Peter Rusiňák, PhD. slovami 

o význame medzinárodných vedeckých konferencií pre výmenu poznatkov a zvyšovanie kvality 

výskumu. Nasledovalo plenárne vystúpenie profesora Chen I-Henga na tému rozvoja 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Taiwane. Profesor poukázal na moderné trendy v oblasti 

a prezentoval najnovšie kultúrne megaprojekty, ktoré sa v uplynulom období dokončili alebo 

ktorých príprava sa práve rozbieha. Druhý vystupujúci, Ing. Ivan Klinec z Ekonomického 

ústavu Slovenskej akadémie vied, oboznámil poslucháčov s aktuálnymi otázkami futurológie 

a prezentoval niektoré scenáre možného vývoja sveta na najbližších 30 rokov. Diskusiu 

vyvolala predovšetkým zmienka o „divokých kartách“, t. j. udalostiach, ktoré môžu významne  

a bez varovania zmeniť celý vývoj spoločnosti. 

Rokovania na konferencii sa uskutočňovali v šiestich sekciách: Európska únia, 

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky, Aktuálne otázky práva v medzinárodných vzťahoch, 

Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky, Vplyv medzikultúrnych vzťahov na 

transformáciu sociálneho kapitálu a Aktuálne otázky vývoja juhovýchodnej Ázie. Už tradične, 

najsledovanejšou bola anglická sekcia, venovaná problémom juhovýchodnej Ázie. So svojimi 

prezentáciami tu medzi inými vystúpili prof. Dr. Vladimir Porťakov z Ruskej akadémie vied 

a vedúci Tajpejskej reprezentačnej kancelárie David Nan-yang Lee. Prof. Porťakov v stručnosti 

predstavil vývoj a budúce perspektívy medzinárodného obchodu medzi Ruskom a Čínou. 

Zaujalo predovšetkým porovnanie situácie v Číne a v Rusku pred ich vstupom do Svetovej 

obchodnej organizácie (WTO) v rokoch 2001, resp. 2012, z ktorého vyplynulo, že zatiaľ čo 

v Číne vstup do WTO sprevádzala celospoločenská diskusia o jeho výhodách, v Rusku sa táto 

udalosť dostala na okraj záujmu verejnosti. David Nan-yang Lee predstavil taiwanskú pozíciu 

k problému ostrovov vo Východočínskom mori, o ktoré sa sporí Japonsko s Čínou a Taiwanom. 

Diskutovalo sa aj o environmentálnych zmenách a adaptácii vo východnej Ázii, čínskych 

investíciách v ropných štátoch Afriky, vzťahoch medzi štátmi v povodí rieky Mekong 

a o teoretických východiskách analýzy ekonomického rozvoja Čínskej ľudovej republiky. 

Spomedzi príspevkov, ktoré vyvolali najbúrlivejšiu diskusiu v ostatných sekciách, 

možno spomenúť analýzu vplyvu zmien národnej konkurencieschopnosti na prílev priamych 

zahraničných investícií v nových členských štátoch Európskej únie doc. Ing. Tomáša Dudáša, 

PhD., z ktorej vyplynulo pomerne prekvapivé zistenie, že neexistuje korelácia medzi prílevom 

priamych zahraničných investícií a postavením štátov v hlavných indexoch národnej 

konkurencieschopnosti. Ing. Milan Lukáč ponúkol niekoľko zaujímavých štatistických analýz 

vývoja produktivity práce v automobilovom priemysle v krajinách Vyšehradskej štvorky. 

Mgr. Taťána Karásková vzbudila úsmev, záujem a u niektorých aj miernu nevoľnosť 

príspevkom hodnotiacim existujúce alternatívne zdroje potravy, pričom medzi ne zaradila aj 

chrobáky a červy. I keď v strednej Európe je táto myšlienka nóvom, v mnohých štátoch sveta sa 
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chrobáky a červy považujú za výživné delikatesy. Mimoriadny úspech a pobavenie prítomných 

zožalo aj vystúpenie Ing. Jiřího Dušeka, PhD., ktorý analyzoval negatívne kampane pred 

voľbami v Českej republike v uplynulých piatich rokoch a ich efektivitu. 

Viaceré z prezentovaných článkov boli čiastkovými výstupmi vedeckých projektov. 

V rámci projektu VEGA 1/1009/11 Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál sa na konferencii 

pod vedením doc. PhDr. Marty Zágoršekovej, CSc. uskutočnila samostatná sekcia, v ktorej 

účastníci diskutovali o vplyve medzikultúrnych vzťahov na transformáciu sociálneho kapitálu. 

Rozprava odznela aj k čiastkovým výsledkom projektov VEGA 1/0911/11 Štyri slobody 

pohybu v Európskej únii Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc., VEGA 1/0280/11 

Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická diverzifikácia Európy doc. PhDr. Jána Liďáka, CSc., 

VEGA 1/1326/12 Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti Ing. Ladislava Lysáka, 

DrSc., VEGA 1/1083/12 Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva 

súkromného pod vedením prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. a VEGA 1/0827/12 Vytváranie 

multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch pod vedením doc. PhDr. Františka 

Škvrndu, CSc. 

Konferenciu po dvoch náročných dňoch plných vedeckého aj spoločenského programu 

ukončilo spoločné zhodnotenie jej kvality v pléne pod vedením dekanky FMV Dr. h. c. prof. 

Ing. Ľudmily Lipkovej, CSc. Vedúci jednotlivých sekcií informovali o priebehu diskusií a ich 

záveroch. Zhodli sa, že konferencia naplnila očakávania účastníkov a dodala im mnohé 

hodnotné vedecké impulzy. Rovnako bola úspešná aj po stránke nadväzovania nových 

kontaktov a vedeckej spolupráce, ktorých význam sa naplno prejaví až v budúcnosti. 

Na financovaní konferencie sa spolupodieľala Tajpejská reprezentačná kancelária 

v Bratislave. Vďaka patrí aj organizačnému výboru zloženému prevažne z doktorandov 

a odborných asistentov FMV na čele s Ing. Miroslavom Kolesárom a PhDr. Luciou 

Milošovičovou, ktorých niekoľkomesačná práca vyústila do tejto úspešnej vedeckej udalosti 

roka. 
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