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INFORMÁCIA

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2013:
AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY
INTERNATIONAL RELATIONS 2013:
CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS
Ing. Martin Grančay, PhD.
Decembrová medzinárodná vedecká
konferencia Fakulty medzinárodných
vzťahov
Ekonomickej
univerzity
v Bratislave, ktorá sa tradične koná
v mikulášskom období na smolenickom
zámku,
patrí
každoročne
k najočakávanejším
akademickým
udalostiam na poli medzinárodných
vzťahov na Slovensku. Ani 14. ročník
konferencie, tentokrát pod názvom
„Medzinárodné vzťahy 2013: Aktuálne
otázky svetovej ekonomiky a politiky“,
nebol výnimkou. V Smoleniciach sa 5. 6. decembra 2013 stretli najvýznamnejší
odborníci na medzinárodné ekonomické,
politické a právne vzťahy v strednej
Európe, aby prediskutovali najnovší
vývoj a vedecké pokroky v príslušných
akademických oblastiach.
Kľúčovou súčasťou konferencie bolo
plenárne zasadnutie, ktoré svojím
zoznamom kvalitných rečníkov prilákalo
hostí z Českej republiky, Maďarska,
Slovinska,
Ukrajiny
či
Poľska,
a jednoznačne sa diferencovalo od
plenárnych zasadnutí väčšiny iných
konferencií
v spoločensko-vedných
odboroch.
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The
international
scientific
conference of the Faculty of International
Relations at the University of Economics
in Bratislava, which takes place every
first Thursday and Friday of December
on the Smolenice castle, traditionally
belongs to the most expected academic
events of the year. The fourteenth edition
of the conference, this time under the
name “International Relations 2013:
Current Issues of World Economy and
Politics”, was no exception. On
December 5th and 6th 2013, Smolenice
hosted some of the most important
Central European experts on international
economics, politics and law who
discussed recent developments in
research in the respective academic
fields.
The plenary session of the
conference with excellent keynote
speakers allured numerous researchers
from the Czech Republic, Hungary,
Slovenia, Ukraine and Poland. High
quality of the plenary session clearly
differentiated the conference from the
majority of other conferences in social
sciences in the region.

Na úvod plenárneho zasadnutia podal
generálny riaditeľ politickej sekcie
Ministerstva
zahraničných
vecí
a európskych záležitostí Slovenskej
republiky, Mgr. Ľubomír Rehák, PhD.
obraz
o aktuálnych
prioritách
a smerovaní zahraničnej politiky SR.
Venoval
sa
napríklad
spolupráci
s Organizáciou
Spojených
národov
a pilierom
slovenskej
zahraničnej
pomoci, teda témam, ktoré sú
významnou súčasťou úloh ministerstva aj
výskumných
aktivít
Fakulty
medzinárodných vzťahov.
Hlavným vystupujúcim plenárneho
zasadnutia bol prof. Alan Deardorff
z University of Michigan-Ann Arbor
v USA,
ktorý
patrí
medzi
najvýznamnejších
odborníkov
na
medzinárodný
obchod
na
svete
a výsledky svojho výskumu publikoval
vo všetkých hlavných karentovaných
časopisoch v danej oblasti. Svoj prejav
zameral
na
výhody
a nevýhody
globalizácie pre malé štáty, a ich
porovnanie s výhodami a nevýhodami
globalizácie pre veľké štáty, a to
predovšetkým
pomocou
grafických
modelov.
Plenárne zasadnutie uzavrel PhDr.
Grigorij
Mesežnikov
vystúpením
o histórii
a aktuálnom
politickom
usporiadaní na Taiwane. Účastníci sa
jednomyseľne zhodli, že tohtoročné
plenárne zasadnutie bolo najkvalitnejšie
v histórii podujatia a je pre organizátorov
veľkým záväzkom do budúcnosti.
Stovka účastníkov konferencie počas
dvoch rokovacích dní prezentovala svoje
príspevky a diskutovala na paralelných
zasadnutiach celkovo šiestich sekcií. Tie
zahŕňali aktuálne otázky Európskej únie,
svetovej
ekonomiky,
práva
v medzinárodných vzťahoch, súčasnej
medzinárodnej politiky, interkultúrnych
vzťahov a aktuálne otázky vývoja
juhovýchodnej Ázie.

The first keynote speaker was
Lubomir Rehak, general director of the
Political Directorate General of the
Ministry of Foreign and European
Affairs of the Slovak Republic. In his
speech, he focused on current priorities
of Slovakia´s foreign policy. Much
attention was paid to ministry´s
cooperation with the United Nations and
to pillars of Slovak foreign aid. These are
not only some of the crucial activities of
the ministry, but also an important part of
research at the Faculty of International
Relations.
The main keynote speaker of the
conference was Professor Alan Deardorff
from the University of Michigan-Ann
Arbor, USA, who is one of the most
renowned experts on international trade
and has published in nearly all the top
economic journals. His speech focused
on opportunities and perils of
globalization for small countries and
their comparison with opportunities and
perils of globalization for large countries.
The differences between the countries
were vividly illustrated using graphical
models.
The final speech of the plenary
session was delivered by Grigorij
Meseznikov. He briefly talked about
history and current political situation in
Taiwan. The participants agreed that this
year´s plenary session was certainly the
best one in the history of the conference
and they hope that this will become a
new standard for future editions.
The conference was attended by just
over one hundred participants. Both days
of the event saw numerous presentations
of research papers and some heated
discussions in the fields of actual issues
of the European Union, world economy,
world politics, international law,
intercultural relations and actual issues of
the development of South-East Asia.
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Ako
skonštatovali
vedúci
jednotlivých
sekcií
vo
finálnom
zhodnotení
konferencie,
veľkým
pozitívom tohto ročníka boli najmä
búrlivé, no konštruktívne debaty, ktoré sa
podarilo
vyvolať
vo
viacerých
rokovacích
miestnostiach.
Azda
najdiskutovanejšími témami boli vývoz
zbraní, konflikt v Sýrii či nation branding
Slovenskej republiky. Nechýbali však ani
príspevky o pripravovanej transatlantickej dohode voľného obchodu, spore
o ostrovy Senkaku či o slovenskom
automobilovom priemysle.
Konferencia „Medzinárodné vzťahy
2013“ priniesla kombináciu výskumnej
kvality, formálnych
i neformálnych
spoločenských
aktivít
a príjemného
prostredia, a preto nie je prekvapivé, že
účastníci na záver vyjadrili spokojnosť
s jej priebehom a nádej, že sa na
smolenickom zámku stretnú aj o rok.
Konferencia bola zorganizovaná
v spolupráci s Taipei Representative
Office v Bratislave a so Slovenskou
asociáciou
Organizácie
spojených
národov.

Probably the most discussed topics
were trade in arms, war in Syria and
nation branding strategies of the Slovak
Republic. However, numerous other
topics, such as transatlantic free trade
agreement, Senkaku islands dispute or
Slovak automotive industry were debated
as well.
The
conference
“International
Relations 2013” had a unique
combination of research quality, formal
and informal social activities, as well as
pleasant setting; it is therefore not
surprising that participants expressed
their satisfaction with the event and
articulated their hope that they will all
meet at the Smolenice castle again next
year.
The conference was organized in
cooperation
with
the
Taipei
Representative Office in Bratislava and
the Slovak Association of the United
Nations.
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