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1 Úvod
V oblasti vedy a výskumu sú aktivity Fakulty medzinárodných vzťahov orientované na
základný profil fakulty daný predovšetkým profilom absolventa a aktuálnymi otázkami
medzinárodných ekonomických, politických vzťahov a medzinárodného práva.
Vo výskumných projektoch je pozornosť venovaná najmä ekonomickým, politickým,
právnym, bezpečnostným a kultúrnym aspektom medzinárodných vzťahov v európskom i
svetovom kontexte. Profilácia vedeckovýskumnej činnosti zohľadňuje študijný odbor FMV
Medzinárodné ekonomické vzťahy a vedné odbory na FMV.
Témami výskumu sú z vyššie uvedeného dôvodu aj otázky teórie medzinárodných
ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky, medzinárodných politických vzťahov,
Európskej únie ako aj na otázky hospodárskej diplomacie.
Dôležitým okruhom skúmaných problémov sú ekonomické, politické, bezpečnostné a
kultúrne súvislosti migrácie.
Ďalším okruhom sú problémy medzinárodných vzťahov spojených s pozíciou SR ako
členského štátu EÚ a procesov v medzinárodných vzťahov na globálnej úrovni. Súčasťou
tejto orientácie je aj analýza kultúrnych a civilizačných aspektov a interkultúrnych vzťahov v
súčasnom svete. V oblasti medzinárodného práva je akcent kladený na právo EÚ a jeho
inkorporáciu do práva SR a vybrané otázky práva medzinárodných ekonomických vzťahov.

1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.10.2013
V štruktúre tvorivých pracovníkov dosiahla FMV stav, keď v súlade s internými
smernicami EU má 100% pracovníkov minimálne vedecký titul PhD. Tento stav bol
dosiahnutý dôsledným obsadzovaním nových miest (resp. miest, ktoré vznikli v súvislosti
s mobilitou pracovníkov) pracovníkmi, ktorí mali dosiahnutý najmenej stupeň PhD. Jeden
z interných zamestnancov úspešne ukončil inauguračné konanie v odbore medzinárodné
vzťahy. Podiel profesorov a docentov bol na celkovom stave tvorivých pracovníkov 42,37%.
Tabuľka č. 1.1. : Štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.10.2013
(prepočítaný evidenčný stav k 31. 10. 2013)
Katedra
prof.
mim. prof.
doc.
OA s PhD.
Spolu
KMEV a HD

2,11

KMPV

1

KMP

0,88

Spolu FMV

3,99

2
2

1,97

9,27

4
5,97

3

Index 13/12

13,35

70,26

3

10

83,33

4

4,88

97,6

16,27

28,23

78,41

2 Hodnotenie výskumu fakulty za rok 2013
2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu fakulty ako celku za rok 2013
Výskumné aktivity zapadajú do rámca, ktorý bol schválený Dlhodobým zámerom
rozvoja FMV v období rokov 2013 - 2017 s výhľadom do roku 2019, ktorý bol schválený VR
FMV 10. októbra 2013.
Tvoriví pracovníci FMV riešili 6 projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 2 projekty
MVP, jeden projekt bol riešený v rámci grantu Vyšehradského fondu a 1 projekt v rámci
schémy Jean Monet. Novoprijatí pracovníci boli zapojení do vedeckovýskumných tímov už v
roku 2013. Aktivity Fakulty medzinárodných vzťahov vychádzali z dvoch základných
východísk a to z profilu fakulty, ktorý je daný hlavne profilom absolventa a z aktuálnych
otázok medzinárodných vzťahov, ktoré boli frekventované i vo výskume v medzinárodnom
rámci.
Medzi pravidelné a významné aktivity v rámci vedeckovýskumnej činnosti patria
vedecké konferencie. Fakulta medzinárodných vzťahov organizuje už tradične jednu
medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (31. 5.
2013) a jednu medzinárodnú vedeckú konferenciu (5. – 6. 12. 2013). Fakulta okrem toho
pripravila počas roka 2013 workshopy, výstavu vedeckých publikácii a zúčastnila sa na
popularizácii vedy a výskumu formou participácie na Noci výskumníkov.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala
v roku 2013 výskumné semináre z medzinárodnej ekonómie. Ich cieľom bolo vytvoriť
akademikom z domácich a zahraničných univerzít fórum pre prezentáciu rozpracovaného
výskumu a poskytnúť účastníkom spätnú väzbu (zoznam podujatí viď tab. 4.1).
Fakulta medzinárodných vzťahov pokračovala vo vydávaní dvoch recenzovaných
vedeckých časopisov už so štvrťročnou periodicitou – ide o časopisy Almanach
a Medzinárodné vzťahy (tab. 4.2.). Časopis Medzinárodné vzťahy je indexovaný v databázach
ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus.
V oblasti publikačnej činnosti plnili tvoriví zamestnanci a doktorandi povinnosti
v súlade s internou smernicou 2/2013. Za pozitívne možno označiť zvýšenie počtu prác, ktoré
boli uverejnené v impaktovaných (karentovaných) časopisoch v Slovenskej republike, ale aj
v zahraničí.
Za najvýznamnejšie publikácie uverejnené v roku 2013 považujeme nasledovné
publikácie evidované k 31. 1. 2014:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Klasickí ekonómovia a genéza vývoja princípu komparatívnych výhod / Martin Grančay;
recenzenti Ľudmila Lipková, Pavel Neumann. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2013. - 63 s. [3,82 AH] [3,82 AH] : príl. - KEGA 009EU-4/2013. - ISBN 978-80225-3653-0
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Issues of military sociology development in Slovakia = Nekotoryje voprosy razvitija vejennoj
sociologii v Slovakii / František Škvrnda.
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In Sotsiologicheskie issledovaniya. - Moskva : Izdateľstvo Nauka, 2013. - ISSN 0132-1625. Nr. 4 (2013), s. 136-142.
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vývoj zahraničného obchodu západného Balkánu vo svetle pokračujúcej ekonomickej
integrácie regiónu / Petra Gabrielová.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 722-736.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
Fiscal (non)integration in the European monetary union and its impacts / Beata Lipková. Spôsob prístupu: http://eco-science.net/archive2013. - Popis urobený: 8.7.2013.
In Actual problems of economics = Aktuaľni problemi ekonomiki : scientific economic
journal. - Kyiv : National academy of management, 2013. - ISSN 1993-6788. - Roč. 143, č. 5
(2013), s. 351-363.

3 Finančné zdroje vedeckovýskumnej činnosti
3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje
Tabuľka č. 3.1.1. : Štruktúra projektov v roku 2013
FMV

Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hosp. praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých prac. do 30 r.
Iné projekty*

6
2

2
2

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
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Tabuľka č. 3.1.2. : Získané finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v roku 2013
Druh projektov

FMV
BV

KV

Spolu

Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA

9 639

9639

Projekty KEGA

3081

3081

3 030

3030

Projekty hosp. praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty**
Projekty mladých prac. do 30 r.
Iné projekty*
SPOLU
*participácia na projektoch iných univerzít + projekty
aplikovaného výskumu

7826

7826

23576

23576

Tabuľka č. 3.1.4. : Finančné prostriedky získané na projekty
mladých vedeckých pracovníkov v rokoch 2012 - 2013
FMV
Rok 2012

3605

Rok 2013

3030

Tabuľka č. 3.1.3. : Počet podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v
roku 2013
Typ projektov

Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hosp. praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých prac. do 30 r.
Iné projekty*
SPOLU

Podané
projekty

Získané projekty

FMV

FMV

5
1

(3)
(1)

3
8
17

2
2
8

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného
výskumu
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3.2 Informácie o projektoch
FMV EU bola v roku 2013 zapojená do 12 projektov. Išlo o 10 domácich projektov - 6
projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 2 projekty mladých vedeckých pracovníkov a 2
zahraničné projekty (Jean Monnet, Vyšehradský fond). Do projektov boli zapojení všetci
pedagógovia FMV EU.
Celkový objem financií pridelený v roku 2013 na projekty bol 23 576 Eur. Každý
z riešených projektov rešpektoval vedeckovýskumný profil fakulty. Tvoriví zamestnanci
FMV sa v nich venovali otázkam medzinárodných ekonomických a medzinárodných
politických vzťahov, medzinárodného práva a diplomacie. Osobitne boli riešené otázky
spojené s pozíciou nových kľúčových aktérov svetovej politiky (Čína, Turecko), ako aj
Európskej únie. Komplexný prístup k riešeniu otázok spojených s vedeckým profilom fakulty
dopĺňajú projekty, ktoré sa venujú takým fenoménom, ako sú migrácia, kultúry, resp. sociálny
kapitál v medzinárodných vzťahoch (ekonomických, politických).
Fakulte medzinárodných vzťahov sa podarilo úspešne participovať na projektoch
rôznych grantových schém a táto skutočnosť podstatným spôsobom prispieva k rozvoju vedy
a výskumu pracoviska.
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Tabuľka č. 3.2.1. : Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013*
P.
č.

Fakulta

Poskytovate
ľ finančných
prostriedko
v (grantová
agentúra,
objednávate
ľ)

Grant (G)/
objednávka
(O)

Domáce
(D) /
zahraničné
(Z)

Číslo /
identifikácia
projektu

Priezvisko,
meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa
projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Objem
dotácie/
finančných
prostriedkov
prijatých VŠ
na jej účet
v období od
1.1. do 31.12.
v eur
v kategórii BV

1

FMV

MVP

G

D

I-13-114-00

Meričková
Laura,
Ing.

1.1.201331.12.2013

1515

2

FMV

MVP

G

D

I-13-115-00

Cséfalvayová
Katarína,
Ing. ,PhD.

1.1.201331.12.2013

1515

3

FMV

Vyšehradský
fond

G

Z

21310124

Brocková
Katarína,
Mgr. Ing.,PhD.

1.7.201330.6.2014

1400

4

FMV

VEGA

G

D

1/1083/12

Mráz Stanislav,
prof. JUDr.,CSc.

1.1.201231.12.2014

456

5

FMV

VEGA

G

D

1/0827/12

Škvrnda
František,
mim.prof., doc.
PhDr., CSc.

Meniace sa mocenské
usporiadanie sveta a jeho prejavy
a vplyvy na vybrané aspekty
medzinárodných vzťahov
Nation branding ako súčasť
diplomacie SR – stratégia pre
jednotnú prezentáciu Slovenska
v zahraničí
Súčasné trendy a perspektívy vo
vývoji obchodných a investičných
vzťahov medzi Čínou a krajinami
V4
Vybrané aspekty rozvoja
európskeho medzinárodného
práva
Vytváranie multipolarity v
súčasných medzinárodných
vzťahoch

1.1.201231.12.2014

1285
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Objem
dotácie/
finančných
prostriedko
v prijatých
VŠ
na jej účet
v období od
1.1. do
31.12.
v eur
v kategórii
KV

Poznámky
a
doplňujúce
informácie

6

FMV

VEGA

G

D

1/1326/12

Lysák Ladislav,
Ing., DrSc.

Neoregionalizácia svetovej
ekonomiky a spoločnosti

1.1.201231.12.2014

1985

7

FMV

VEGA

G

D

1/0280/11

Liďák Ján,
prof. PhDr., CSc.

Prisťahovalectvo a politickoekonomická diverzifikácia Európy

1.1.201131.12.2013

866

8

FMV

VEGA

G

D

1/0911/11

Štyri slobody pohybu v Európskej
únii

1.1.201131.12.2013

1750

9

FMV

VEGA

G

D

1/1009/11

Medzikultúrne vzťahy a sociálny
kapitál

1.1.201131.12.2013

3297

10

FMV

KEGA

G

D

012UK4/2011

Lipková
Ľudmila,
Dr.h.c., prof.
Ing., CSc.
Zágoršeková
Marta, doc.
PhDr.,CSc.
Jančíková Eva,
Ing.,PhD

1.1.201131.12.2013

1419

11

FMV

KEGA

G

D

009EU4/2013

Grančay Martin,
Ing., PhD.

Obsahová diverzifikácia
predmetu Regionálna
ekonomická politika EÚ so
zameraním na prepojenie
predmetu s manažérskou praxou.
Vypracovanie komplexných
učebných materiálov k predmetu
teórie medzinárodných
hospodárskych vzťahov
orientovaných na ich aplikáciu v
súčasnej svetovej ekonomike

1.1.201331.12.2014

1662
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Tabuľka č. 3.2.2. : Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2013*

P.
Fakulta
č.

1.

FMV

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová
agentúra,
objednávateľ)

Jean Monnet
Program

Grant (G) /
objednávka
(O)

G

Domáce (D)
Číslo /
Priezvisko, meno
/
identifikác
a tituly
zahraničné
ia
zodpovedného
(Z)
projektu riešiteľa projektu

Názov projektu

Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)

Lipková Ľudmila,
Dr.h.c., prof. Ing.,
CSc.

Integrácia
Západného
Balkánu
a Turecka do
Európskej únie

1.9.2011– 31.
08. 2014

Z

2011-SK199673

Objem
dotácie
Objem
/finančných
dotácie/finančných
prostriedkov
prostriedkov
prijatých VŠ Poznámky
prijatých VŠ
na jej účet
a
na jej účet
v období od doplňujúce
v období od 1.1. do
1.1. do
informácie
31.12.
31.12.
v eur
v eur
v kategórii BV
v kategórii
KV

6426,00 Eur

0

3.4 Motivačné aktivity na podporu VVČ na fakulte
Fakulta medzinárodných vzťahoch aktívne prispieva k podpore vedeckovýskumných aktivít svojich zamestnancov a doktorandov. Všetci zamestnanci
a doktorandi majú možnosť (po splnení príslušných kritérií) publikovať v dvoch stabilne vydávaných vedeckých časopisoch fakulty – Almanach a Medzinárodné
vzťahy vydávaných štvrťročne.
Medzi ďalšie aktivity určené na prezentáciu výsledkov vedy a výskumu patrí účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, workshopoch
a vedeckých seminároch, ktoré fakulta pravidelne organizuje. V prípade medzinárodných vedeckých konferencie sú to dve konferencie každý rok (jedna určená
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v máji a druhá, určená všetkým pedagogickým zamestnancom a doktorandom v decembri). V zimnom semestri
akademického roka 2013/14 Fakulta medzinárodných vzťahoch začala pravidelne organizovať výskumné semináre, na ktorých je možné diskutovať výsledky
výskumu (v roku 2013 sa uskutočnili tri semináre).
Doktorandi fakulty sú podporovaní finančne na úrovni Ekonomickej univerzity možnosťou participovať na projektoch mladých vedeckých pracovníkov,
ktorú pravidelne využívajú. Ekonomická univerzita zároveň podporuje doktorandov aj pri mobilitách do zahraničia. V mobilitách a študijných pobytoch sú
doktorandi podporovaní aj na úrovni fakulty.
FMV podporuje samostatné aktivity študentov pri získavaní štipendijných pobytov a finančne na nich participuje.
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4 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce
4.1 Vedecké podujatia v roku 2013

Tabuľka č. 4.1. : Vedecké podujatia organizované FMV v roku 2013
Názov podujatia

Dátum konania

Cieľová skupina

12. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FMV EU

31. 5. 2013

doktorandi, mladí vedeckí pracovníci

Semináre profesorky University of Wisconsin Rebeccy Neumann z oblasti medzinárodných
financií

17. – 27. 6. 2013

doktorandi, mladí vedeckí pracovníci

28. – 29 . 9.2013

verejnosť

9. 10. 2013

študenti, vedeckí a pedagogickí pracovníci

11. 11 2013

študenti, vedeckí a pedagogickí pracovníci

Workshop: Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva súkromného

11. 11. 2013

študenti, vedeckí a pedagogickí pracovníci

Workshop: Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál

11. 11. 2013

študenti, vedeckí a pedagogickí pracovníci

Výstava publikácií autorov z FMV v knižnici fakulty

11. - 15. 11. 2013

študenti, vedeckí a pedagogickí pracovníci

15. 11. 2013

študenti, vedeckí a pedagogickí pracovníci

11. 12. 2013

študenti, vedeckí a pedagogickí pracovníci

5. – 6. 12. 2013

vedeckí a pedagogickí pracovníci

Noc výskumníkov
Výskumný seminár z medzinárodnej ekonómie: Vnútroodvetový obchod a odvetvová
koncentrácia exportu-existuje vzťah?
Workshop: Štyri slobody pohybu v Európskej únii

Výskumný seminár z medzinárodnej ekonómie: SEPA a jej vplyv na finančný sektor
Výskumný seminár z medzinárodnej ekonómie: Odrážajú globálne indexy národnej
konkurencieschopnosti národnú konkurencieschopnosť reálne?
14. medzinárodná vedecká konferencia: Medzinárodné vzťahy 2013: Aktuálne otázky svetovej
ekonomiky a politiky
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4.2 Vydávanie vedeckých časopisov
Názov časopisu

Medzinárodné vzťahy

Almanach

Typ časopisu

vedecký časopis

vedecký časopis

Tabuľka č. 4.2. : Vedecké časopisy vydávané fakultami v roku 2013
Periodicita
Obsahové zameranie
vydávania

4x ročne

4x ročne

Jazyk

ISSN

časopis je zameraný na ekonomické, politické,
právne a kultúrne aspekty medzinárodných
vzťahov

slovenský (je
možné publikovať
aj v
anglickom jazyku)

ISSN 1336-1562
(tlačené vydanie)
ISSN 1339-2751
(online)

časopis je zameraný na aktuálne otázky svetovej
ekonomiky a politiky

slovenský
(je možné
publikovať
aj v
anglickom
jazyku)

ISSN 1339-3502

4.3 Publikačné výstupy za rok 2013
Fakulta medzinárodných vzťahov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila počet publikačných výstupov v karentovaných
(impaktovaných) časopisoch. Štruktúra publikačnej činnosti je znázornená v nasledujúcej tabuľke (stav k 31. 12. 2013):
AAB
ADC
ADD
ADE
ADF
ADM
AEC
AED

Štatistika zaregistrovaných publikácií
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web
ofScience alebo SCOPUS
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

12

1
1
1
9
41
1
1
4

AFC
AFD
BCI
BCK
BDF
DAI
EDI
EDJ
FAI
GHG
GII
XXX
Súčet

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Skriptá a učebné texty
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Dizertačné a habilitačné práce
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Práce zverejnené na internete
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
Nezaradené

Zatiaľ nezaregistrované publikácie: 105
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5
47
2
1
11
7
2
1
2
1
2
29
169

5 Vedecká výchova študentov 3. stupňa
Na FMV EU študovalo k 01. 09. 2013 celkovo 33 doktorandov, z toho 13 v internej a 20 v externej forme štúdia. V akad. roku 2013/2014
malo prerušené štúdium zatiaľ (k 31. 12. 2013) 19 doktorandov, z toho 1 interný a 18 externých doktorandov. V rámci doktorandského štúdia je
na FMV EU zapísaných 6 zahraničných študentov (3 na internej forme štúdia a 3 na externej forme štúdia).
V roku 2013 obhájilo dizertačnú prácu 7 doktorandov v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy, všetci v internej forme
štúdia. Dizertačnú skúšku v roku 2013 absolvovalo 8 doktorandov. Na základe výročného hodnotenia sa zistilo, že 4 doktorandi nesplnili v
uplynulom akademickom roku študijný plán, na základe čoho boli vylúčení zo štúdia. Štúdium zanechalo 5 doktorandov.
Prijímacie konanie sa na doktorandskú formu štúdia konalo 1. júla 2013. Na internú formu štúdia boli prijatí štyria uchádzači a na externú
traja. Žiaden záujemca nebol prijatý v odvolacom konaní. Publikačnú činnosť tak denných, ako aj externých doktorandov fakulta považuje za
zodpovedajúcu požiadavkám (pozri tabuľku 5. 16). Väčšinu výstupov doktorandov tvorili výstupy z konferencii. Výraznou mierou sa na počte
výstupov podieľali príspevky publikované vo vedeckých recenzovaných časopisoch. (Uvádzané počty publikácií zohľadňujú aj akceptované
publikácie zadané do tlače s rokom vydania 2013. V prípade externých doktorandov môže ísť o publikácie, ktoré vykazujú na svojom
domovskom pracovisku ako zamestnanci.)
Tabuľka č. 5.1. : Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2013
Akreditované študijné odbory
Číslo odboru
Názov
3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

Akreditované študijné programy
Názov
Medzinárodné ekonomické vzťahy

Tabuľka č. 5.2. : Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia ponúkaných k 1.9.2013*
Fakulta
FMV

Študijný odbor
Medzinárodné ekonomické
vzťahy

Študijný program

Forma

Medzinárodné ekonomické
vzťahy
interná, externá
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Jazyky
anglický, nemecký,
francúzsky, taliansky,
španielsky, ruský,
nemecký

Skratka titulu

PhD.

Tabuľka č. 5.4.: Prijímacie konanie na študijné programy na 3. stupni štúdia v roku 2013*
Podskupina študijných odborov ekonómia a manažment

Plánovaný
počet

Denná forma
Externá forma
Spolu

Počet
prihlášok

4
8
12

Účasť Prijatie
6
3
9

5
3
8

Prihlášky/
plán

Zápis

4
3
7

4
3
7

1,5
0,4
0,8

Prijatie/
účasť
0,8
1,0
0,9

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán
1,0
1,0
1,0

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina študijných odborov

Počet
prihlášok

ekonómia a manažment
Spolu

Účasť

5
5

Prijatie

4
4

Zápis

4
4

4
4

%z
celkového
počtu
prihlášok
55,6
55,6

%z
celkového
počtu účasti
50,0
50,0

%z
%z
celkového
celkového
počtu prijatia počtu zápisov
57,1
57,1

57,1
57,1

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných odborov

ekonómia a manažment
Spolu

Počet
prihlášok

Účasť

0
0

Prijatie

0
0

Zápis

0
0

0
0

%z
celkového
počtu
prihlášok
0,0
0,0

* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2013, oblasť VVČ
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%z
celkového
počtu účasti
0,0
0,0

%z
%z
celkového
celkového
počtu prijatia počtu zápisov
0,0
0,0

0,0
0,0

1,0
0,4
0,6

Tabuľka č. 5.5. : Počet študentov 3. stupňa štúdia vysokej školy k 31.10.2013*
Fakulta

Stupeň štúdia

NHF
OF
FHI
FPM
PHF
FMV

Denná forma
Občania SR
Cudzinci

3.
3.
3.
3.
3.
3.

10

Externá forma
Občania SR
Cudzinci

3

SPOLU

17

3

33

Tabuľka č. 5.6. : Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za roky 2011 – 2013
Rok
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Študenti 3. stupňa štúdia (zo
SR)
Interní
Externí
10
17
14
29
21
35

Študenti 3. stupňa štúdia
(zahraniční)
Interní
Externí
3
3
2

Absolventi 3. stupňa
štúdia spolu
3
3
5

7
16
11

Tabuľka č. 5.7. : Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na fakulte (stav k 31.10.2013)*
Forma štúdia / Rok
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia

2008

2009
20
45

2010
21
50

2011
27
61

2012
23
40

16

2013
17
32

13
20

Tabuľka č. 5.8. : Počet absolventov 3. stupňa štúdia, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2012/2013
Fakulta
NHF
OF
FHI
FPM
PHF
FMV

Denná forma
Občania SR
Cudzinci

Stupeň štúdia
3.
3.
3.
3.
3.
3.

Externá forma
Občania SR
Cudzinci

SPOLU

7

7

Tabuľka č. 5.9.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave k 31.12.2013

k 31.12.2013

Študenti 3. stupňa štúdia
zo SR
Interní

NHF
OF
FHI
FPM
PHF
FMV

Externí

10

Zahraniční študenti 3.
stupňa štúdia
Interní

17

Absolventi 3. stupňa štúdia
za rok 2013

Externí

3

Interní

3

17

% absolventov na celkovom počte
študentov 3. stupňa štúdia

Externí

7

21,2

Tabuľka č. 5.10. : Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2013
Riadok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ukazovateľ

Celkový počet

Zaradení v 3. stupni štúdia spolu

z toho (z r. 1)

pre potrebu škol. pracoviska
pre iné pracoviská
v dennej forme
v externej forma

Novoprijatí na 3. stupeň štúdia

27
10
17
10
17
7
4
3
4
3
0
7
7
0
8
6

14.
15.

pre potrebu škol. pracoviska
pre iné pracoviská
z toho (z r. 6)
denní študenti
externí študenti
štud. 3. stupňa z prac. škol. pracoviska
V roku 2013 štúdium 3. stupňa ukončili
v plánovanom termíne
z toho (z r. 12)
v novourčenom termíne
Počet zrušených štud. 3. stupňa
Počet zahraničných študentov 3. stupňa

16.

z toho (z r. 15)

počet "vládnych štipendistov"

1

17.

z toho (z r. 15)

počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné náklady

4

13.

18

Tabuľka č. 5.11. : Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte začatých štúdií na 3. stupni štúdia v danom
akademickom roku k 31.12.2013*
Podskupina študijných
odborov

Stupeň dosiahnutého
vzdelania

Forma
štúdia

3.
3.

Interná
Externá

Akademický rok začatia štúdia
2011 /
2010 /
2009 /
2012
2011
2010

2012 /
2013
4;0
3;0

4;0
10;0

9;7
13;0

11;8
13;0

2008/
2009
8;5
14;2

2007 /
2008
3;3
13;3

Tabuľka č. 5.12. : Absolventi 3. stupňa štúdia vrátane zahraničných absolventov na EU v Bratislave za rok 2013
Počet absolventov

Študijný odbor 3. stupňa štúdia (aj číslo odboru)

Interní
7

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

Z toho počet zahraničných absolventov

Externí

Interní
0

Externí
0

0

Tabuľka č. 5.13. : Počet interných a externých školiteľov na fakulte pre študijné programy za rok 2013
Študijný odbor/študijný
program 3. stupňa štúdia

Počet interných školiteľov

Docenti
Medzinárodné ekonomické
vzťahy

Počet externých školiteľov

Profesori
5

Docenti
5

19

Profesori
8

1

Tabuľka č. 5.14. : Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2013
Indikátor
Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2013
Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2013
Počet školiteľov na fakulte
Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ
Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ

13
20
19
0,68
1,73

Tabuľka č. 5.15.: Informácie o dizertačných prácach predložených na obhajobu na fakulte v roku 2013*

Typ práce
Dizertačná

Počet
predložených
záverečných
prác
7

Počet
obhájených

Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác

7

Fyzický počet školiteľov
záverečných prác bez PhD.
4

Fyzický počet školiteľov záverečných prác
(odborníci z praxe)

0

Tabuľka č. 5.16. : Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia fakulty za rok 2013
Typ publikácie
Študenti 3. stupňa štúdia v dennej forme štúdia

0

Študenti 3. stupňa štúdia
v externej forme štúdia

Monografie, učebnice, vysokoškolské učebné texty

2 (kapitoly v učebných textoch)

Publikované state v karentovaných časopisoch
Publikované state vo vedeckých časopisoch vo WoK
Publikované state v ostatných vedeckých časopisoch
(domáce/zahraničné)

1
26

11

Publikované state v odborných časopisoch
(domáce/zahraničné)
Publikované príspevky v zborníkoch z konferencií (v
zahraničí)
Publikované príspevky v zborníkoch z konferencií (domáce)
SPOLU

2

4

18

2

27
76

16
36
20

3 (z toho 1 kapitola v
monografii)

Tabuľka č. 5.17. : Počet študentov 3. stupňa štúdia fakulty uhrádzajúcich školné (akademický rok 2012/2013)*

Forma štúdia

Denná forma
Externá forma
SPOLU

Stupeň štúdia

3.
3.
3.

Počet študentov,
ktorým vznikla v ak.
roku 2012/2013
povinnosť uhradiť
školné

23

Z toho počet študentov,
ktorým vznikla
ktorým vznikla
povinnosť uhradiť
povinnosť uhradiť
školné za prekročenie
školné v externej
štandardnej dĺžky
forme
štúdia
20

2

21

Počty študentov

cudzincov, ktorí
uhrádzajú školné

ktorým bolo školné
odpustené

1

ktorým bolo školné
znížené

1

14

Počet žiadostí
o odpustenie
školného

Počet žiadostí
o zníženie školného

2

14

6 Kvalifikačný rast, habilitačné a inauguračné konanie na fakulte
V roku 2013 sa nerealizovalo habilitačné ani inauguračné konanie.

7 Čestný titul Dr. h. c. EU v Bratislave navrhovaný fakultou
Fakulta navrhla udelenie čestného titulu Dr.h.c. Ing. Jánovi Kubišovi, bývalému
ministrovi zahraničných vecí SR. V súčasnosti je Ing. Ján Kubiš osobitným predstaviteľom
generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a riaditeľom Asistenčnej misie OSN
v Afganistane (UNAMA).
Tabuľka č. 7.1. : Udelený čestný titul Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2012
P.č.
1.

Meno a priezvisko

Dátum udelenia

Ing. Ján Kubiš

10.10.2013

Stručná charakteristika
udelenie čestného titulu na základe návrhu
VR FMV uznávanej osobnosti v oblasti
diplomacie

8 Čestné tituly „profesor emeritus“ na EU v Bratislave navrhnuté fakultou
Fakulta nenavrhla čestné tituly „profesor emeritus“.

9 ŠVOČ na fakulte
V roku 2013 sa do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti prvého a druhého stupňa
štúdia na fakulte zapojilo 68 študentov so 66 prácami (v roku 2012 to bolo 10 študentov s 10
prácami).
Tabuľka č. 9.1. : Prehľad ocenených na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2013
Umiestnenie

Stupeň
štúdia

Meno a

Fakulta

Študijný
program

Ročník

Názov práce

Vedúci práce

priezvisko
1.

2.

Bc. Michal
Krčméry

FMV

KPMV

2

Sekundárne letiská
a viacletiskové
systémy v
medzinárodnej
leteckej preprave

Ing. Martin
Grančay, PhD.

2.

2.

Bc. Silvia
Čižmárová

FMV

KPMV

1

Štátny protokol SR

Mgr. Boris
Mattoš, PhD.

3.

2.

Bc. Peter
Kavuľa

FMV

KPMV

1

Súčasné trendy
farmaceutického
priemyslu

doc. Ing.
Martin Grešš,
PhD.

22

10 Medzinárodné výskumné aktivity fakulty
Fakulta medzinárodných vzťahov bola v roku 2013 zapojená do dvoch medzinárodných
projektov (Vyšehradský fond, schéma Jean Monnet).
V sledovanom období sa tvoriví zamestnanci a doktorandi zúčastnili medzinárodných
vedeckých podujatí v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Spolkovej republike
Nemecko a na Ukrajine. Fakulta zároveň podporovala účasť tvorivých zamestnancov na
výmenných pobytoch prostredníctvom programu ERASMUS, na ktorých sa zúčastnilo
celkovo 6 pedagógov.
Významnou súčasťou medzinárodných aktivít fakulty sú aj členstvá vo vedeckých
radách, resp. redakčných radách mimo územia Slovenskej republiky:
A/ Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
 členka redakčnej rady Acta academica karviniensia, Obchodně
podnikatelská fakulta v Karvinej
 členka redakčnej rady Czech Hospitality and Tourism Papers, Vysoká
škola hotelová Praha
 členka Vedeckej redakcie edičného strediska, Slezská univerzita v Opave
 členka redakčnej rady časopisu Acta Moraviae, Evropský polytechnický
institut Kunovice
 členka redakčnej rady časopisu Mižnarodni vidnosini Užhorodskej
národnej univerzity
 členka redakčnej rady Regionalni studii, Užhorodská univerzita
Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.:
 člen redakčnej rady Kwartalnik kolegium Ekonomiczno-spolecznego
studia i prace, Szkola Glowna Handlowa vo Varšave
 člen redakčnej rady Auspicia vedecký časopis Filozofického ústavu
Akadémie vied ČR a Vysokej školy evropských a regionálních studií,
České Budějovice
 člen redakčnej rady vedeckého časopisu Historická sociologie Historical
Sociology, ktorý vydáva v spolupráci FF UK Praha a ARC Kolín

JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
 člen redakčnej rady Regionalni studii, Užhorodská univerzita
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
 člen redakčnej rady medzinárodného časopisu Journal of Comparative
Politics vydáva University of Ljubljana
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B/ Členstvo vo vedeckých/akademických radách v zahraničí:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
 členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov, Vysoká škola
ekonomická v Prahe
 členka Vedeckej rady Obchodně podnikatelskej fakulty v Karviné, Slezská
univerzita v Opavě
mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc.
 člen Vedeckej rady European Association for Security, Krakow
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
 člen Akademickej rady, Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice (B)
 člen Vedeckej rady ARC Kolín

11 Uskutočnené rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu
a doktorandského štúdia na fakulte v roku 2013 a aktivity zamerané na
odstraňovanie slabých stránok identifikovaných v správe o VVČ za rok
2012
Fakulta medzinárodných vzťahov pravidelne organizuje a podporuje aktivity na
oboznamovanie sa s databázami, ktorými disponuje SEK EU. FMV získala väčšie priestory
pre fakultnú knižnicu, kde je možné aj prezenčne študovať a je vybavená aj pripojeniami na
internet.
Fakulta vytvárala aj v roku 2013 predpoklady a pre výskum a rozvoj v súlade
s profilom fakulty postupným doplňovaním pedagogického zboru o vlastných absolventov
doktorandského štúdia, čo je, vzhľadom na relatívne krátku existenciu fakulty (od roku 2000),
faktorom umožňujúcim ďalší rozvoj FMV.
Za najvýznamnejšie rozvojové aktivity v oblasti vedy a výskumu na úrovni fakulty
možno označiť štvrťročné vydávanie dvoch recenzovaných vedeckých časopisov a
organizovanie dvoch vedeckých konferencií. Na úrovni jednotlivých katedier boli
uskutočnené tieto významné rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu:
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie:
 pravidelné mesačné organizovanie vedeckých seminárov z medzinárodných seminárov
(od septembra 2013)
 seminár z medzinárodných financií - prednášajúca: prof. Rebecca Neumann –
University of Wisconcin (jún 2013)
 workshop Štyri slobody pohybu v Európskej únii (november 2013)
 koordinácia výskumných úloh VEGA Štyri slobody pohybu v Európskej únii
(1/0911/11), Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti (1/1326/12),
KEGA Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie
medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej
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svetovej ekonomike (009EU-4/2013), MVP Meniace sa mocenské usporiadanie sveta
a jeho prejavy a vplyvy na vybrané aspekty medzinárodných vzťahov (I-13-114-00),
Nation branding ako súčasť diplomacie SR – stratégia pre jednotnú prezentáciu
Slovenska v zahraničí
(I-13-115-00) a projektu Jean Monnet (Integrácia Západného Balkánu a Turecka do
Európskej únie)
Katedra medzinárodných politických vzťahov:
 workshop Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál (november 2013)
 koordinácia výskumných úloh VEGA Vytváranie multipolarity v súčasných
medzinárodných vzťahoch (1/0827/12), Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická
diverzifikácia Európy (1/0280/11), Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál
(1/1009/11)
Katedra medzinárodného práva:
 workshop Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva súkromného
(november 2013)
 koordinácia výskumnej úlohy VEGA Vybrané aspekty rozvoja európskeho
medzinárodného práva (1/1083/12) a Vyšehradského fondu Súčasné trendy a
perspektívy vo vývoji obchodných a investičných vzťahov medzi Čínou a krajinami
V4 (21310124)
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12. SWOT analýza VVČ a doktorandského štúdia fakulty
SILNÉ STRÁNKY
 pravidelné
zapájanie
sa
všetkých
zamestnancov a väčšiny doktorandov
do
vedeckovýskumných projektov na národnej
úrovni (VEGA, KEGA, MVP)
 organizácia
vedeckých
konferencií
a
seminárov pedagógov i doktorandov,
 prezentácia
výsledkov
na
národnej
i medzinárodnej úrovni,
 úspešné
ukončovanie
interného
doktorandského štúdia v štandardnej dobe
 výrazný priestor na publikovanie v 2
vedeckých časopisoch, ktoré FMV vydáva,
 zapájanie doktorandov do publikovania
v zahraničných časopisoch i karentovaných,
ich účasť na zahraničných konferenciách,
prezentácie v anglickom jazyku aj na
domácich konferenciách
 FMV má 100% pracovníkov s titulom PhD.
a vyššie
 organizovanie výučby voliteľných predmetov
v cudzom jazyku s vysokou účasťou študentov

SLABÉ STRÁNKY
 fakulta je málo zapojená do výskumných aktivít
v zahraničných projektových schémach,
 napriek zlepšeniu stále relatívne nízka úroveň
publikovania v časopisoch s vysokým impactom doma
a v zahraničí,
 relatívne atomizovanie výskumu, ktoré je spojené aj
s interdisciplinaritou profilu fakulty,
 rozdiely v publikovaní výsledkov u jednotlivých
pracovníkov

PRÍLEŽITOSTI
 zdokonaliť systém prípravy výskumných
projektov s cieľom predkladať najmä projekty
v rámci zahraničných grantových schém,
 využiť výskumný a jazykový potenciál
pracovníkov na zapájania sa alebo koordináciu
pri riešení najmä projektov v spolupráci so
zahraničím
 možnosti
integrovania
do
európskeho
akademického a výskumného priestoru
 participáciou na zahraničných projektoch
možnosť získania vyššieho objemu finančných
prostriedkov

OHROZENIA
 nízka saturovanosť výskumných aktivít finančnými
prostriedkami,
čo
limituje
aj
publikovanie
v zahraničných impaktovaných časopisoch
 relatívne nízke možnosti motivovania za výsledky
výskumnej činnosti,
 prebyrokratizovanosť a časté zmeny v legislatíve
týkajúcej sa školstva,
 nejednotnosť až protichodnosť hodnotenia publikačných
aktivít z úrovne MŠ
 výrazný pokles štipendijných miest pre interných
doktorandov.
 slabé finančné ohodnotenie učiteľov, ktoré sťažuje
stabilizáciu mladých perspektívnych pracovníkov
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13. Zameranie výskumu fakulty na rok 2014
13.1

Obsahové zameranie výskumu fakulty na rok 2014

Cieľom fakulty v oblasti vedy a výskumu bude reflektovať a kriticky hodnotiť trendy
a najnovšie výsledky výskumu v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov,
medzinárodných politických vzťahov, medzinárodného práva vrátane ich teórie, ako aj
procesy ovplyvňujúce činnosť Európskej únie a postavenie regiónu strednej Európy
v Európskej únii a vo svetovej ekonomike a politike. Fakulta sa bude zároveň profilovať ako
jedno z rešpektovaných centier vedeckovýskumnej činnosti v uvedených oblastiach.
Vzhľadom na charakter výskumu bude fakulta preferovať zapojenie riešiteľských kolektívov
do takých úloh a projektov, ktoré majú interdisciplinárny a interinštitucionálny charakter.
Fakulta bude podporovať dialóg medzi odborníkmi z vyššie uvedených oblastí
výskumu prostredníctvom medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov, ktoré na
svojej pôde pravidelne uskutočňuje. Tvoriví zamestnanci fakulty budú mať aj naďalej
možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v pravidelne vydávaných vedeckých
časopisoch fakulty Medzinárodné vzťahy a Almanach, ktorých periodicita sa
v predchádzajúcom období zvýšila, čo je dôkazom ich stabilného postavenia vo vedeckej
komunite na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
Obsahové zameranie výskumu Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave bude vychádzať rozvoja FMV v období rokov 2013 - 2017 s
výhľadom do roku 2019, ktorý bol schválený VR FMV 10. októbra 2013.
Základnou orientáciou bude zvyšovanie kvality vedeckovýskumnej a publikačnej
činnosti a prezentácie výsledkov v karentovaných (indexovaných) vedeckých časopisoch, v
zahraničných vedeckých časopisoch a vytváranie personálnych a organizačných predpokladov
na zapojenie do výskumných projektov so zahraničím a získanie vyššieho objemu finančných
prostriedkov.
Fakulta bude pokračovať v riešení šiestich grantových úloh (3 projekty VEGA, 1
projekt KEGA, projekt programu Jean Monnet a Vyšehradský fond) a predpokladá zapojenie
do ďalších minimálne 8 grantov.
Logickou orientáciou výskumu budú prioritné oblasti výskumu Slovenskej republiky a
Európskej únie definované v programe Horizont 2020 t.j. v prípade Fakulty medzinárodných
vzťahov pôjde o oblasti definované v častiach excelentná veda a spoločenské výzvy.
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Prílohy:
Príloha 1

1.Prehľad projektov riešených v r. 2013 a pokračujúcich v roku 2014
VEGA
P. č.
1.

Číslo
projektu
VEGA
1/0827/12

2.

VEGA
1/1083/12

3.

VEGA
1/1326/12

KEGA
P.
č.
1.

Číslo
projektu
KEGA
1/0375/13

Zahraničné projekty
P. č.
Číslo
projektu
Jean Monnet
1.
Programme
2.

Vyšehrádsky
fond

Názov
projektu
Vytváranie multipolarity
v súčasných medzinárodných
vzťahoch
Vybrané aspekty rozvoja
európskeho medzinárodného
práva súkromného
Neoregionalizácia svetovej
ekonomiky a spoločnosti

Názov
projektu
Vypracovanie komplexných
učebných materiálov k
predmetu teórie
medzinárodných
hospodárskych vzťahov
orientovaných na ich aplikáciu
v súčasnej svetovej ekonomike

Názov
projektu
Integrácia Západného Balkánu
a Turecka do Európskej únie
Súčasné trendy a perspektívy
vo vývoji obchodných a
investičných vzťahov medzi
Čínou a krajinami V4
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Vedúci projektu
Škvrnda František,
doc. PhDr., CSc.,
mim. prof.
Mráz Stanislav, prof.
JUDr., CSc.

Doba
riešenia
01. 01. 2012 –
31. 12. 2014
01. 01. 2012 –
31. 12. 2014

Lysák Ladislav, Ing.,
DrSc.

01. 01. 2012 –
31. 12. 2014

Vedúci projektu

Doba
riešenia
01. 01. 2013 –
31. 12. 2014

Grančay Martin, Ing.,
PhD.

Vedúci projektu
Ľudmila Lipková,
Dr.h.c. prof. Ing.,
CSc.
Brocková Katarína,
Mgr. Ing. ,PhD.

Doba
riešenia
01. 09. 2011 –
31. 08. 2014
01.07.2013
30.06.2014
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Príloha 2

2. Projekty končiace v roku 2013

VEGA
P. č.

2.

VEGA
1/0911/11

Názov
projektu
Prisťahovalectvo a politickoekonomická diverzifikácia
Európy
Štyri slobody pohybu
v Európskej únii

3.

VEGA
1/0911/11

Medzikultúrne vzťahy a sociálny
kapitál

Číslo
projektu

Názov
projektu
Obsahová diverzifikácia
predmetu Regionálna
ekonomická politika EÚ so
zameraním na prepojenie
predmetu s manažérskou
praxou.

1.

KEGA
P. č.

1.

Číslo
projektu
VEGA
1/0280/11

KEGA
012UK4/2011

Vedúci projektu
Liďák Ján , Prof.
doc. PhDr., CSc.

Doba
riešenia
01.01. 2011 – 31.
12. 2013

Lipková Ľudmila,
Dr.h.c. prof. Ing.,
CSc.
Zágoršeková Marta,
doc. PhDr., CSc.

01.01. 2011 – 31.
12. 2013

Vedúci projektu

Doba
riešenia

Jančíková Eva, Ing.,
PhD.

2011 –2013

Vedúci projektu

Doba
riešenia
01. 01. 2013 –
31. 12. 2013

01.01. 2011 – 31.
12. 2013

Projekty MVP
P.
č.
1.

Číslo
projektu
I-13-114-00

2.

I-13-115-00

Názov
projektu
Meniace sa mocenské
usporiadanie sveta a jeho
prejavy a vplyvy na vybrané
aspekty mezdinárodných
vzťahov
Nation branding ako súčasť
diplomacie SR – stratégia pre
jednotnú prezentáciu
Slovenska v zahraničí
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Meričková Laura, Ing.

Cséfalvayová Katarína,
Ing., PhD.

01. 01. 2013 –
31. 12. 2013

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu:
1/0911/11
Názov projektu:
Štyri slobody pohybu v Európskej únii
Vedúci projektu:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Spoluriešitelia:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., doc. Ing. Martin Grešš,
PhD., Ing. Beáta Lipková, PhD., Ing. Martin Grančay, PhD., Ing. Katarína Cséfalvayová,
PhD., Ing. Mikuláš Černota, PhD., JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., Ing. Nóra Szikorová,
PhD.
5. Doba riešenia:
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
6. Finančné prostriedky pridelené na rok 2013:
1750,-Eur
7. Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
1.
2.
3.
4.

Hlavným výsledkom projektu je zistenie, že východné rozšírenie Európskej únie
v roku 2004 viedlo k významnej miere konvergencie obchodných vzorcov medzi starými
a novými členskými štátmi EÚ. Toto zistenie sa týka prvej slobody pohybu, t.j.
medzinárodného pohybu tovaru. Naopak, v prípade ostatných troch slobôd, t.j.
medzinárodného pohybu služieb, medzinárodného pohybu kapitálu a medzinárodného
pohybu osôb, sa toto zistenie štatisticky nepotvrdilo.
Výsledky výskumnej práce projektového tímu boli publikované v článkoch v jednom
karentovanom a vo dvoch impaktovaných časopisoch. Časť výskumu bola tiež úspešne
prezentovaná na výskumnom seminári jednej z najprestížnejších univerzít v oblasti
medzinárodnej ekonómie, na University of Michigan-Ann Arbor v Spojených štátoch
amerických..
8. Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013:








ADE Eastern enlargement ’ of the European union – changes in trade structure
and its instability. In Academic review of economics and administrative sciences.
ISSN 1308-4216, 2013, vol. 6, no. 2, p. 75-89. GRANČAY Podiel: 1,0
ADE Export instability and the importance of bilateral trade flows. In Economia
internazionale. - [Genova : Camera di commercio di Genova], 2013. ISSN 0012981X, August 2013, vol. 66, no. 3, s. 337-343. GRANČAY – SZIKOROVÁ
Podiel: 1,0
ADE Chinese investments in African oil. In Academic review of economics and
administrative sciences. ISSN 1308-4216, 2013, vol. 6, no. 2, p. 275-290.
SZIKOROVÁ Podiel: 1,0
ADE North Atlantic civil aviation - liberalization vs. crisis - a regression analysis.
- Registrovaný: SCOPUS, Web of Science. In Ekonomska istraživanja. 2013.
ISSN 1331-677X, 26, no. 4. GRANČAY Podiel: 1,0
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ADE Trade Performance in EU27 Member States. In: Global Journal of
Commerce & Management Perspective, Vol. 2(6), December, 2013. ISSN 23197285. GREŠŠ Podiel: 1,0
ADF Budúcnosť obchodných vzťahov medzi EÚ a USA. In Medzinárodné vzťahy
: vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne
vzťahy. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 4, s. 34-47. LIPKOVÁ, Ľ. Podiel: 1,0
ADF Vonkajšia ekonomická politika štátu a regulácia medzinárodnej leteckej
dopravy - štatistická analýza a stav v Európskej únii. In Ekonomické rozhľady.
ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 77-88. GRANČAY - SZIKOROVÁ
Podiel: 1,0
ADF Vplyv kvót na celkovú užitočnosť v malom a veľkom štáte - neoklasický
grafický model. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné
politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11,
č. 2, s. 30-38. GRANČAY Podiel: 1,0
ADF Veľká Británia a jednotný trh Európskej únie. In Almanach. ISSN 13393502, 2013, roč. 8, č. 4. LIPKOVÁ, Ľ. Podiel: 1,0
ADF Vplyv vzniku slobodného pohybu kapitálu v EÚ na prílev priamych
zahraničných investícií do EÚ. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký
recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN
1338-6581, roč. 2, č. 2. DUDÁŠ Podiel: 1,0
AFC Spoločný strategický rámec EÚ v podmienkach Slovenskej republiky, In VI.
Medzinárodní vedecká konference doktorandu a mladých vedeckých pracovníku zborník z konferencie, OPF SLU, Karviná, 2013. (v tlači). ČERNOTA Podiel: 1,0
AFD Aktuálne trendy v medzinárodnej investičnej arbitráži. In Medzinárodné
vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2. BROCKOVÁ Podiel:
1,0
AFD Analýza vplyvu pohybu pracovných síl na ekonomiku Moldavskej republiky.
In EDAMBA 2013. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. V tlači.
RANETA Podiel: 1,0
AFD Aplikácie teórie medzinárodných režimov na cezhraničné zdieľanie vodných
tokov. In EDAMBA 2013. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. V tlači.
CSÉFALVAYOVÁ Podiel: 1,0
AFD BROCKOVÁ, Katarína. Právny rámec ochrany medzinárodných investícií v
Európskej únii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných
vzťahov 2013. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-2253659-2, s. 70-78. BROCKOVÁ Podiel: 1,0
AFD Právna úprava voľného pohybu kapitálu v Európskej únii. In Ekonomické,
politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 421-425.
PYTEĽOVÁ Podiel: 1,0
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AFD Smeruje EMÚ k fiškálnej únii? In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne
otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2013. ISBN 978-80-225-3802-2. LIPKOVÁ, B. Podiel: 1,0
AFD Transatlantická dohoda o pásme voľného obchodu. In Medzinárodné vzťahy
2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2. LIPKOVÁ, Ľ. Podiel: 1,0
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu: : 1/0280/11
Názov projektu: Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická diverzifikácia Európy
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc., doc. PhDr. Milan Márton, CSc.,
Rudolf Kucharčík, PhD., Ing. Ľubomír Billý, Ing. Peter Reťkovský
Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 866,00 Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Vo výskumnej úlohe
boli analyzované teoretické, politické, právne a ekonomicko - sociálne aspekty a otázky
medzinárodnej migrácie a prisťahovalectva a ich dôsledky na politicko-ekonomickú stabilitu
politických systémov krajín Európy. Ukazuje sa, že v súčasnosti je Európa územím na
ktorom sa premiešavajú kultúry, náboženstvá a hodnotové systémy, ktoré sa formovali po celé
stáročia v rôznych civilizačných podmienkach. Riešitelia venovali pozornosť analýze tohto
fenoménu a konštatovali, že na jednej strane sa k fenoménu minorít, prisťahovalectva a
odlišností pristupuje ako k sociálnemu problému s výrazne humánnym obsahom, kde je
ústredné miesto prisudzované človeku, jeho dôstojnosti, jeho životným potrebám a záujmom.
Paralelne s tým, sa však na teritóriu Európy objavujú prejavy nového rasizmu, antisemitizmu,
xenofóbie, náboženskej neznášanlivosti, ale aj polovojenské gardy, nacionalistické
zoskupenia a všetky ostatné možné prejavy a formy intolerancie. Výsledky výskumu boli aj
v tomto roku prezentované na domácich a zahraničných konferenciách. Štúdie boli
publikované a sú aj zadané v tlači.
1.
2.
3.
4.
PhDr.
5.
6.

8.

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013 (vytiahnuť
z registra EPČ Slovenskej ekonomickej knižnice) uvádzať v členení:

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
LIĎÁK, Ján. International Migration and the Diversification of Europe. In Studia i Prace.
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, nr 4(16)/2013, Warszawa: Warsaw School
of Economcs – WSE Publishing, 2014. ISSN2082-0976, s. 81 – 108. VEGA 1/0280/11.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
LIĎÁK, Ján. Demokratické princípy a prisťahovalectvo. In Sloboda - rovnosť- poriadok: kam
kráčaš demokracia : politologický zborník. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-979-2, s. 99-110. VEGA 1/0280/11.
LIĎÁK, Ján. Korelácie prisťahovalectva a liberálnej demokracie v Európe. In Voľby 2012:
kam kráčaš demokracia : politologický zborník. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa
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Šafárika v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-8152-030-3, s. 289-300. VEGA
1/0280/11.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
LIĎÁK, Ján. Mocenské elity a problematika prisťahovalectva v Európe. In Politická kultura
mocenských elit v éře globalizace : sborník textů z medzinárodní vědecké konference
Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně a Zastoupení Středočeského
kraje při Evropských spoločenstvích v Bruselu, pořádané při příležitosti 80.
narozenin prof. PhDr. Emanuela Pecky, CSc. - Kolín : Nezávislé centrum pro
studium politiky, o.s., 2012. ISBN 978-80-86879-38-3, s. 51-61. VEGA 1/0280/11.
LIĎÁK, Ján. Medzinárodná migrácia, prisťahovalci a problémy spolužitia v Európe. In
Aktuaľnyje problemy sovremennych obščestvenno-političeskich fenomenov :
teoretiko-metodologičeskije i prikladnyje aspekty : materialy meždunarodnoj
naučno-praktičeskoj konferencii 13-14 marta 2013 oda. Praga : Vědeckovydavatelské centrum Sociosféra – CZ, 2013. ISBN 978-80-87786-18-5, s. 38-44.
VEGA 1/0280/11.
KUCHARČÍK, Rudolf. Politické elity v krajinách Latinskej Ameriky(mechanizmus výberu
politických elít vo vybraných krajinách Latinskej Amerike In: Bednář, M., Novák,
M., Sapík, M.: Morálka, etika a politika. - Kolín: Nezávislé centrum pro studium
politiky, o.s., 2013, ISBN 978-80-86879-41-3, s. 152 – 157. VEGA 1/0280/11.
MÁRTON, Milan. Realizmus, ekonómia a normativita. In: Bednář, M., Novák, M., Sapík, M.:
Morálka, etika a politika. - Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s.,
2013, ISBN 978-80-86879-41-3, s. 158 – 164. VEGA 1/0280/11.

V tlači:

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
PLÁVKOVÁ, Oľga. Flexibilita na európskom trhu práce: Možnosti a riešenia do roku 2020.
VEGA 1/0408/08. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky =
actual issues in world economics and politics. ISSN 1337-0715. č. 3 (2013).
MÁRTON, Milan. K niektorým zdrojom, formám a kontextom univerzalizácie. VEGA
1/0408/08. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky = actual
issues in world economics and politics. ISSN 1337-0715. č. 3 (2013).
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu:
1/1009/11
Názov projektu:
Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál
Vedúci projektu:
Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
Spoluriešitelia:
Prof. PhDr. Š. Povchanič, CSc. Doc. PhDr. K. Sorby, DrSc., Doc.
PhDr. Milan Márton, CSc., Ing. V. Fodorová,PhD.(ex.), Ing. P. Reťkovský, JUDR. T.
Tökölyová, PhD.(ex), PhDr. Simona Chuguryan, PhD., PhDr. Dáša Adašková, PhD.
Doba riešenia:
2011 - 2013
Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 3 297,00 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Počas riešenia výskumného projektu členovia tímu publikovali svoje čiastkové štúdie
v odbornýchčasopisoch, prezentovali výsledky výskumu na medzinárodných konferenciách.
Napokon v roku 2013 dokončili podľa plánu kolektívnu monografiu pod názvom KULTÚRA,
HODNOTY A SOCIÁLNY KAPITÁL, ktorá je zadaná do tlače vo vydavateľstve
Ekonóm.Náš prístup ku skúmaniu takto koncipovaného projektu sleduje všetky
dominantnézmeny v sociokultúrnom systéme štátov. Východiskom je teoretický
modelmedzikultúrnych vzťahov a ich typológia, ktorá poslúžila ako konceptuálny rámec
skúmania tých fenoménov, ktoré v systéme spoločenskej reality buď najrýchlejšie reagujú na
dopady globalizácie, alebo naopak vytvárajú voči tomuto trendu politické, respektíve
kultúrnopolitické bariéry. Preto sme vychádzali zo všeobecného teoretického predpokladu, že
globálny trh kapitálu a výroby v súčasnosti významneovplyvňuje zmeny odohrávajúce sa
v oblasti kultúrnej tradície a identity štátov, lebo táto sociálna dimenzia najcitlivejšie reaguje
na prebiehajúce vonkajšie alebo vnútorné zmeny. Vedeckí recenzenti tejto monografie
upozornili na to, že ide o inovačný prístup ku skúmaniu uvedenej problematiky a výsledky
výskumu znamenajúvýznamný teoretický prínos v slovenskom vedeckom kontexte.

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013
ZÁGORŠEKOVÁ, B. M. a kol.: Kultúra, hodnoty a sociálny kapitál. Vydavateľstvo: Ekonóm 2013

(v tlači)
ADAŠKOVÁ, D.: Interkultúrne vzťahy v kontexte humánnej bezpečnosti. In Bezpečnostné fórum 2013
: zborník vedeckých prác zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 6.-7. 2. 2013. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2013.
ISBN 978-80-557-0496-8, s. 298-304. VEGA 1/100911/11.
ZÁGORŠEKOVÁ, B. M.: Global and Regional Changes in the Cultural Capital. Zborník z medzinárodnej
konferencie, Šopron, 2013 (v tlači)
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ZÁGORŠEKOVÁ, B. M. :Dialóg kultúr – metafora postmoderny. FILOZOFIA, Bratislava: SAV 2013 (v
tlači)
ZÁGORŠEKOVÁ, B. M. , KUCHARČÍK, R.: Jazyk a kultúra. World Literature, Bratislava, SAV 2013
(poslané do redakcie)
POVCHANIČ, Š.: DYNAMIKA LITERÁRNYCH SYSTÉMOV,Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2011,

198 s. ISBN 978-80-225-3210-5 - druhé prepracované vydanie 2013 201 s.
ISBN 978-80-225-3619-6
POVCHANIČ, Š.: DIVERSITÉ DES APPROCHES DE L’ALEXANDRIN CLASSIQUE EN VERSION
SLOVAQUE zborník Fakulty humanitných vied UMB, Banská Bystrica
2013 (v tlači) DIVERSITÉ DES
APPROCHES DE L’ALEXANDRIN CLASSIQUE EN VERSION SLOVAQUE zborník Fakulty humanitných
vied UMB, Banská Bystrica 2013 (v tlači)
MERIČKOVÁ, Laura. Národný branding a verejná diplomacia : vzťah dvoch pojmov. In Sborník
příspěvků V. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná
8. Listopadu 2013. Opava : Slezská universita v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-901-15, s. 750-757.
MERIČKOVÁ, Laura. The concept of soft power. In Mezinárodní Masarykova konference ro
doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference.
Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, s.767-2774.

MERIČKOVÁ, Laura. Teória verejnej diplomacie. In Ekonomické, politické a právne otázky
medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj
2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-2253659-2, s. 384-390, CD-ROM
DRAKOVÁ, Silvia. MERIČKOVÁ, Laura. SATKOVÁ, Monika. Meniace sa postavenie Číny v
globalizovanom systéme. EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific
conference for doctoral students and young researchers : 14 th november 2013, Bratislava,
Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN
ISBN 978-80-225-3766-7, s .206-273.
MERIČKOVÁ, Laura. Verejná diplomacia v kontexte verejnej mienky. In Medzinárodné vzťahy
2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 5. - 6. december 2013 [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013.
ADF22

0149392
SORBY, Karol R. Superveľmoci a ukončenie „vojny na vyčerpanie“ medzi Egyptom a
Izraelom – Rogersov mierový plán 1968 – 1970. In Almanach : aktuálne otázky svetovej
ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave, 2011. ISSN 1337-0715, 2011, roč. 6, č. 2, s. 5-24. VEGA 1/1009/11. Dostupné
na internete: <http://fmv.euba.sk/files/Almanach_2_2011.pdf>.

ADF38

0158205
MÁRTON, Milan. Sociálny kapitál, ekonómia, hodnoty. In Almanach : aktuálne otázky
svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných
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vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-0715, 2012, roč. 7, č. 1, s. 519 online. VEGA č.1/1009/11. Dostupné na internete:
<http://fmv.euba.sk/files/Almanach_1_2012.pdf>.
AFD122 0149662
MÁRTON, Milan. Niektoré kontexty vzťahu etiky, ekonómie a sociálneho kapitálu. In
Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník
príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december
2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-2253357-7, s. 655-659. VEGA 1/1009/11.
AFD150 0149703
REŤKOVSKÝ, Peter. Analýza hospodárskej situácie Strednej Ameriky. In Medzinárodné
vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12.
medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011 [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 915-920.
VEGA 1/1009/11.
AFD155 0149712
SORBY, Karol R. Identita a zahraničná politika na Blízkom východe. In Medzinárodné vzťahy
2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12.
medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011 [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 1005-1012.
VEGA 1/1009/11.
AFD162 0149720
ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Vplyv medzikultúrnych vzťahov na sociálny kapitál. In
Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník
príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december
2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-2253357-7, s. 1208-1214. VEGA 1/1009/11.
AFD238 0166772
MÁRTON, Milan. Poznámky k obnove sociálneho kapitálu. In Medzinárodné vzťahy 2012 :
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej
vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3559-5, s. 358-362. VEGA
1/1009/11.
AFD241 0166791
MERIČKOVÁ, Laura. Využitie teórie sociálneho kapitálu vo verejnej diplomacii. In
Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník
príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december
2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-2253559-5, s. 383-388. VEGA 1/1009/11.
AFD250 0166833
SORBY, Karol R. Zahraničná politika ZSSR na Blízkom východe v 70. rokoch. In
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Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník
príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december
2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-2253559-5, s. 509-516. VEGA 1/1009/11.
AFD255 0166878
ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Vplyv medzikultúrnych vzťahov na transformáciu sociálneho a
kultúrneho kapitálu. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a
politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice,
5. - 7. december 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012.
ISBN 978-80-225-3559-5, s. 543-546. VEGA 1/100911.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu:
Názov projektu:

1/1083/12
Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva
súkromného
Vedúci projektu:
prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
Spoluriešitelia:
Mgr. Ing. Katarína Brocková, PhD., JUDr. Lucia Hurná, PhD.
JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., Mgr. Tetyana Zubro, PhD., Mgr.
Dorota Harakaľová
Doba riešenia:
1.1.2012 – 31.12.2014
Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 456,- Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Základným cieľom projektu
je na základe stanovených vedeckých postupov a metodológie charakterizovať a identifikovať
predmet, základné zásady, normy a subjekty európskeho medzinárodného práva súkromného.
V rámci plnenia cieľa projektu pozornosť sa sústredí na štúdium a komparáciu domácej a
zahraničnej literatúry, dostupných právnych predpisov a dokumentov. Ďalším cieľom
projektu je skúmanie nástrojov a prostriedkov rozvoja európskeho zmluvného práva, otázok
určenia rozhodného práva pre zmluvné i mimozmluvné záväzky, vybraných aspektov
fungovania medzinárodnej arbitráži, procesu unifikácie a harmonizácie právnych poriadkov
členských štátov EÚ v súkromnoprávnej oblasti. Posledným cieľom je zhodnotenie miesta a
úlohy európskeho medzinárodného práva súkromného v európskom práve a v
medzinárodnom práve vo všeobecnosti.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HURNÁ, Lucia. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v kontexte európskej
integrácie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické,
ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných
vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 1, s. 104-115.
V tlači:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HURNÁ, Lucia. European Citizens’ Initiative. Konferencia Moskva. apríl 2013.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
HURNÁ, Lucia. Postavenie európskeho ombudsmana v inštitucionálnom systéme
európskej únie. Konferencia Smolenice. december 2013.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
1. Číslo projektu: VEGA 1/0827/12
2. Názov projektu: Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných
vzťahoch
3. Vedúci projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
4. Spoluriešitelia: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., doc. PhDr. Lubomír Čech, CSc. Mgr.
Simona Chuguryan, PhD.
5. Doba riešenia: 2012 - 2014
6. Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 1 285 eur
7. Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V roku 2013 sa výskum zameriaval na skúmanie vybraných teoretických
a metodologických aspektov procesov vytvárania multipolarity v súčasných
medzinárodných vzťahoch. Dôraz bol položený na precizovanie prístupov
k vytváraniu mulitpolartiy v rámci jednotlivých teórií a paradigiem medzinárodných
vzťahov s dôrazom na kritické teórie. Zároveň jednotliví spoluriešitelia ďalej
upresňovali parciálne oblasti, témy a problémy, ktoré súvisia s procesmi vytvárania
multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch.
8. Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013: (v registri EPČ
Slovenskej ekonomickej knižnice u vedúceho projektu a spoluriešiteľov).
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu: 1/1326/12
Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti
Vedúci projektu: Ladislav Lysák
Spoluriešitelia: Tomáš Dudáš, Martin Grešš, Leonid Raneta
Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 1985,- €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Celosvetový vývoj ekonomiky a spoločnosti jednoznačne potvrdzuje fundamentálnu
závažnosť a vysokú aktuálnosť vedeckého skúmania a transferu poznatkov do teoretickej
oblasti a rovnako tak do hospodárskej a spoločenskej praxe.
b. Poznatky výskumného kolektívu vo forme publikácií v samostatných článkoch, štúdiách
a v zborníkoch z vedeckých konferencií /b.8/, sú k dispozícii vedecko-výskumnej
a edukačnej societe i širšej verejnosti v printovej i elektronickej forme.
c. Vo veľkej miere sú využívané aj vo učebných procesoch. Potvrdzuje to záujem o účasť
na kolokviách k vybraným problémom neoregionalizácie na európskom, ázijskom,
africkom i americkom kontinente.
d. Osobitnú pozornosť a potrebu hlbšieho skúmania si vyžaduje eurázijský región. Strety
záujmov USA, EÚ a Ruskej federácie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.

8. Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013:
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
a.
AFD0 Neoregionalizácia – Eurázijský región, In: Zborník z Medzinárodnej vedeckej
konferencie - MVK FMV Smolenice, 2013. V tlači.
Doc. Ing.Martin Grešš, PhD.:
b.
ADE01 State of population in countries of the Commonwealth of Independent States in
the beginning of 21st century. In: Vestnik KazNU, 12/2013. ISSN 1563-0358. V tlači.
c.
AFD01 Comparison of economies of Colombia and OECD member states. In: Zborník
z MVK FMV Smolenice, 2013. V tlači.
Ing. Leonid Raneta, PhD.:
8.4 AFD01 Genéza podnesterského konfliktu. In: Zborník z MVK FMV Smolenice, 2013. V
tlači.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu: :
Názov projektu:

012UK-4/2011
OBSAHOVÁ DIVERZIFIKÁCIA PREDMETU
REGIONÁLNA EKONOMICKÁ POLITIKA EÚ SO
ZAMERANÍM NA PREPOJENIE PREDMETU
S MANAŽÉRSKOU PRAXOU

Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Ing. Eva Jančíková, PhD.
Ing. Beáta Lipková, PhD., Ing. Mikuláš Černota,
Ing. Katarína Cséfalvayová
3 roky

Doba riešenia:
Finančné prostriedky
pridelené na rok 2013:

1.419,- eur

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Na základe záverov pracovného workshopu, ale aj priebežnej komunikácie výskumného tímu
boli v sledovanom období postupne identifikované kľúčové požiadavky implementačnej praxe
regionálnej politiky EÚ a prvky profesiogramu manažéra pôsobiaceho v tejto praxi, ktoré
tvoria východisko pre obsahovú diverzifikáciu predmetu a návrh štruktúry pripravovanej
učebnice.

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013 :
Pawera, R. – Stachova P. a kol(2012): Obsahová diverzifikácia predmetu regionálna
ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou:
Zborník vedeckých príspevkov I. Bratislava univerzita Komenského. ISBN:978-80-223-3488. 139s.
Pawera, R. – Šmehýlová, Z.(2013):Regionálna ekonomická politika EÚ na
Slovensku:prípadové štúdie. Bratislava:univerzita Komenského. ISBN:978-80-223-3550-8.
71s.
Pawera, R. – Šmehýlová, Z. (2013) Politika súdržnosti EÚ v období 2014-2020: Zborník
študijných materiálov III. Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-3558-4. 79s.
Pawera, R. a kolektív: Regionálna politika a politika súdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na
Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislava. ISBN: 978-80-223-3549-2.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
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(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu: 009EU-4/2013
Názov projektu: Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie
medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej svetovej
ekonomike
Vedúci projektu: Ing. Martin Grančay, PhD.
Spoluriešitelia: Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., doc.
Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Ing. Nóra Szikorová, PhD.
Doba riešenia: 1.1.2013 – 31.12.2014
Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 1662 eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Hlavným cieľom projektu je
zabezpečenie modernej výučby spĺňajúcej svetové štandardy predmetu teórie medzinárodných
hospodárskych vzťahov, ktorý je kľúčovým predmetom bakalárskeho štúdia na mnohých
slovenských univerzitách. Konkrétnym cieľom je umožnenie jednoduchého pochopenia teórií
študentom, u ktorých sú teórie veľmi často zaznávanou, neobľúbenou súčasťou výučby.
Zmyslom úsilia projektového tímu je, aby študenti porozumeli významu teórií pre súčasnú
svetovú ekonomiku a aby ich vedeli samostatne aplikovať v praxi, aj na podmienky
Slovenskej republiky. Operatívnym cieľom predkladaného projektu je vypracovanie
modernej, komplexnej učebnice z teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov, ktorá bude
zameraná na aplikáciu teórií v súčasnej svetovej ekonomike a na Slovenskú republiku.
Učebnica bude pozostávať z troch základných častí venovaných (a) teóriám medzinárodného
obchodu, (b) teóriám zahraničných investícií a (c) teóriám medzinárodnej migrácie. V rámci
každej časti budú jednoduchou, "easylearning" formou podrobne analyzované jednotlivé
teórie, a to najskôr na základe ich teoretického vysvetlenia, grafického vysvetlenia a následne
aplikačného vysvetlenia významu týchto teórií v súčasnej svetovej ekonomike, s uvedením
príkladov aj pre Slovenskú republiku. Súčasťou učebnice bude aj CD príloha s testovou
časťou. Súčasťou projektu bude i vypracovanie vedeckej monografie na tému histórie
formulácie princípu komparatívnych výhod, ktorá úzko súvisí so skúmanou problematikou a
na Slovensku jej nie je venovaný dostatočný priestor.
Medzi najvýznamnejšie výsledky projektu v roku 2013 zahrňujeme vydanie vedeckej
monografie, vydanie zahraničného karentovaného článku a prezentáciu čiastkových výsledkov
výskumu na výskumnom seminári jednej z najprestížnejších univerzít v oblasti medzinárodnej
ekonómie, University of Michigan-Ann Arbor v Spojených štátoch amerických.
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Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013 v členení:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1. GRANČAY, Martin. Klasickí ekonómovia a genéza vývoja princípu
komparatívnych výhod. Recenzenti Ľudmila Lipková, Pavel Neumann. 1.
vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 63 s
ADC Vedecké práve v zahraničných karentovaných časopisoch
1. GRANČAY, Martin – SZIKOROVÁ, Nóra. History of the principle of
comparative advantage revisited – what makes a satisfactory definition. In
History of Economic Ideas, roč. 2013, č. 3. Prijaté na publikáciu.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
1. GRANČAY, Martin. Gravitačný model zahraničného obchodu Slovenskej
republiky s hotovými výrobkami v roku 2011. In Almanach : aktuálne
otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava :
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 21-37
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu: I-13-115-00
Názov projektu: Nation branding ako súčasť diplomacie Slovenskej republiky – stratégia pre
jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí
Vedúci projektu: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Jana Drutarovská, Ing. Michal Držka
Doba riešenia: 1.5. – 31.12.2013
Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 1515,00 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Za kľúčový prínos projektu možno považovať formuláciu série odporúčaní pre
Slovenskú republiku v oblasti vytvárania jej stratégie pre jednotnú prezentáciu v zahraničí.
Za ďalšie prínosy projektu možno považovať podnietenie širšej akademickej diskusie
k problematike jednotnej prezentácie SR v zahraničí (najmä prostredníctvom uskutočnenia
panelovej diskusie na danú tému), ako aj nadviazanie kontaktov s vedeckými pracovníkmi
venujúcimi sa danej problematike. Výsledky projektu sú publikované v rámci piatich
publikačných výstupov.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013 v členení:
[1] Drutarovská, Jana / Nation Branding of Slovakia. In Interpolis 2013 – Zborník z X.
vedeckej konferencie doktrorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB: Banská Bystrica, 15. november 2013. (v tlači)
[2] Drutarovská, Jana / Úspešný nation branding. In Medzinárodné vzťahy 2013 :
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2032 =
International relations 2013 : contemporary issues of world economics and politics :
conference proceedings : 14th international scientific conference : Smolenice castle, december
5 - 6 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. (v tlači)
[3] Držka, Michal / Nation Branding as a Presentation Tool of Slovak Republic
Abroad. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok
Smolenice, 5. - 6. december 2032 = International relations 2013 : contemporary issues of
world economics and politics : conference proceedings : 14th international scientific
conference : Smolenice castle, december 5 - 6 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2013. (v tlači)
[4] Držka, Michal / Nation branding ako prostriedok prezentácie štátu v zahraničí. In
Proceedings from the IV. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young
Researchers (MAGNANIMITAS Assn.): Brno, 9. – 13. 12. 2013. (v tlači)
[5] Cséfalvayová, Katarína / Analýza úspešnosti jednotnej prezentácie Švajčiarska
v zahraničí. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok
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Smolenice, 5. - 6. december 2032 = International relations 2013 : contemporary issues of
world economics and politics : conference proceedings : 14th international scientific
conference : Smolenice castle, december 5 - 6 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2013. (v tlači)
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2013)

Číslo projektu: I-13-114-00
Názov projektu: Meniace sa mocenské postavenie sveta a jeho prejavy a vplyvy na
vybrané aspekty medzinárodných vzťahov
Vedúci projektu: Ing. Laura Meričková
Spoluriešitelia: Ing. Silvia Draková, Ing. Mgr. Monika Satková
Doba riešenia: apríl 2013 až december 2013
Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 1515 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia:
1. Z pohľadu postavenia štátov BRICS vo svetovej ekonomike v kontexte trendov
prebiehajúcich ako súčasť aktuálnej fázy jej globalizácie sme potvrdili predpoklad, že
v posledných dekádach bol začatý proces postupného presunu ekonomickej moci vo
svetovej ekonomike smerom od hospodársky najvyspelejších štátov sveta
(reprezentovaných zoskupením G7 a Európskou úniou) na štáty rozvojové a rýchlo sa
rozvíjajúce („emerging economies“; reprezentované zoskupením BRICS). Dospeli
sme pritom k záveru, že štáty BRICS možno už v súčasnosti zaraďovať medzi ohniská
ekonomických a obchodných aktivít, kľúčových aktérov svetovej ekonomiky a hlavné
motory globálneho ekonomického rastu. Svedčia o tom nielen hodnoty ukazovateľov
ich ekonomickej výkonnosti pri globálnom porovnaní, ale aj ich výkonnosť
zahraničnoobchodná, postavenie na medzinárodných finančných trhoch a investičná
atraktivita. Taktiež sme dospeli k záveru, že spomedzi štátov BRICS si udržiava od
začiatku 21. storočia najväčšiu ekonomickú moc Čína, ktorá vďaka implementácii
reforiem hospodárstva, efektívnejšiemu využívaniu vlastného rozvojového potenciálu
a vývoja externého ekonomického prostredia aktuálne produkuje ročne druhý najvyšší
HDP na svete (po USA), je najväčším svetovým exportérom tovarov a služieb a ich
druhým najväčším importérom, druhým najväčším prijímateľom priamych
zahraničných investícii na svete a ich tretím najväčším vysielateľom a má
naakumulované najväčšie devízové rezervy spomedzi štátov sveta. A napokon
konštatujeme, že neudržateľný deficit obchodnej bilancie USA a jej prebytky v Číne
patria medzi základné problémy globálnych ekonomických nerovnováh, ktorých
prehlbovanie považujeme za jednu z najvážnejších potenciálnych hrozieb budúceho
vývoja svetovej ekonomiky.
2. Z pohľadu meniaceho sa mocenského usporiadania sveta v arabskom svete
môžeme konštatovať, že arabská jar, chápaná ako súhrn nepokojov prebiehajúcich
v rôznej miere v arabských krajinách od konca roku 2010 až dodnes, v krajinách
severnej Afriky a Blízkeho Východu, priniesla zmenu mocenskej rovnováhy v tomto
regióne. Snaha o demokratizáciu politických systémov, ktoré až do začiatku arabskej
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jari boli autokratické (príkladmi sú najmä Egypt, Líbya a Sýria) dodnes nepriniesla
stabilitu. Z pohľadu politických režimov možno príčiny tohto stavu nájsť jednak
v nedostatočne rozvinutej občianskej spoločnosti, kedy nie len neexistuje skúsenosť
občianskeho riadenia vecí verejných ale pretrváva aj vysoká nedôvera v štátne
inštitúcie a zároveň chýba rozvinutá opozičná platforma, s výnimkou nábožensky
orientovanej no vnútorne nejednotnej strany Moslimského bratstva. Z pohľadu
regionálnej rovnováhy potom možno konštatovať, že v regióne nemožno v blízkej
budúcnosti očakávať vznik mocenského hegemóna a vnútroregionálne vzťahy budú aj
naďalej ovplyvňované mocnosťami západného sveta. Otázna je pritom rastúca úloha
Číny, ktorá v súčasnosti zasahuje do diania v arabskom svete len prostredníctvom
svojich obchodných prepojení. Vnútroregionálny obchod ako aj medziregionálny
obchod arabských krajín pritom ostáva pod svojím potenciálom. Dosiahnutie
potenciálnej úrovne obchodu bude závisieť od viacerých faktorov: v prvom rade od
ukončenia prebiehajúcich konfliktov, najmä konfliktu v Sýrii a následnej stabilizácie
politickej situácie, najmä čo sa týka Egypta a Líbye. Dosiahnutie politickej stability
v novom neautokratickom usporiadaní potom môže viesť k odstráneniu netarifných
bariér, ktoré sa javia ako hlavná príčina nízkych vnútroregionálnych obchodných
výmen. Následne môže dôjsť k nárastu vzájomného obchodu a prílevu potrebných
zahraničných investícií, ktoré môžu pomôcť pri revitalizácii ekonomík a tvorbe
nových pracovných miest. Práve nezamestnanosť a zhoršujúca sa ekonomická situácia
obyvateľstva arabských štátov bola prvotnou príčinou začiatku nepokojov.
3. Z pohľadu verejnej diplomacie môžeme konštatovať, že na medzinárodnej úrovni sa
do popredia dostáva moc, ktorá síce novým fenoménom nie je, avšak jej význam
(resp. snaha o dominanciu v nej) sa v porovnaní s minulosťou na
úrovni medzinárodnej politiky jednoznačne zvyšuje. Ide o tzv. mäkkú moc, ktorá
pôsobí na dvoch úrovniach – štát vs. štát (klasická úroveň) a štát vs. zahraničná
verejnosť (úroveň verejnej diplomacie). Dôvodom pre zvyšujúci sa význam mäkkej
moci na oboch úrovniach sú predovšetkým: vytvorené normy, ktoré zakazujú prvotný
útok medzi štátmi (vylučujúce legitimitu vojnového konfliktu), informačná revolúcia
(šíriaca informácie aj mimo elít rýchlejšie ako kedykoľvek predtým) či
demokratizačné tendencie spoločností (zvyšujúce úlohu zahraničnej verejnosti pri
dosahovaní národných cieľov štátov). Mäkká moc a verejná diplomacia tak
predstavujú alternatívny nástroj k dosahovaniu národných záujmov.
Z výskumu v danej oblasti v súvislosti s témou sme dospeli k záverom: Aj keď sa
význam mäkkej moci v medzinárodných vzťahoch mení, aplikácia tvrdej moci sa
nezmenšuje. Na úrovni klasickej diplomacie, štáty naďalej inklinujú k použitiu tvrdej
moci – k donúteniu – avšak v súčasnosti už nevojenského charakteru, čo predstavuje
odlišnosť v porovnaní s obdobím pred druhou svetovou vojnou a v niektorých
prípadoch aj s obdobím studenej vojny). Súčasná tvrdá moc spočíva na hrozbách avšak
prevažne ekonomického charakteru alebo iných sankciách nevojenského druhu.
Priestor sa preto pre mäkkú moc viac otvára na úrovni verejnej diplomacie. Avšak aj
tam sme zistili, že jej efektivita je ohraničená nielen slobodnou vôľou zahraničného
obyvateľstva, ale aj dôležitými princípmi formovania individuálnej a verejnej
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mienky1. Mäkká moc má preto iba obmedzenú účinnosť v medzinárodných vzťahoch.
Vedomosť o ohraničenom účinku mäkkej moci (najmä na úrovni verejnej diplomacie)
nie je pre štáty zatiaľ tak známa. Výskum verejnej mienky sa doteraz koncentroval na
oblasť vytvárania stratégie na štátnej úrovni. Preto je výskum verejnej diplomacie
v kontexte verejnej mienky dôležitý a táto problematika bude aj naďalej skúmaná
v rámci dizertačnej práce.
Ďalším záverom výskumu je, že aj keď sa pohľady na mäkkú moc líšia, prikláňame sa
k názorom, že ide o moc nedonucovacieho charakteru, t.j. moc, ktorá spočíva na
presviedčaní a atraktivite. Na základe poznatkov zo sociologickej psychológie sme
dospeli k záverom, že presviedčanie je potrebné chápať ako širšiu kategóriu
a atraktivitu ako jej subkategóriu (rozdiel od pôvodného chápania mäkkej moci
Josephom Nyeom). Na základe skúmania mäkkej moci v kontexte sociálnej moci sme
identifikovali, čím je mäkká moc tvorená expertnou, legitímnou a referenčnou mocou.
V rámci spoločnej publikácie si autorky vybrali prípad meniaceho sa mocenského
postavenia Číny, ktorú analyzovali z daných troch aspektov. Závery publikácie boli
nasledovné: ekonomický rozmach Číny dovoľuje využitie stratégie „cukru,“ ktorým si
kupuje podporu najmä rozvojových štátov. Čína disponuje konkurenčnou výhodou a
netají sa finančnou podporou najmä rozvojovým Čína aplikuje politiku, ktorú Západ
kritizuje, rovnako ako je to však aj z opačného pohľadu – vyspelé štáty používajú
praktiky, ktoré sú kritizované z pohľadu rozvojových štátov. Čína vyhlasuje, že nemá
záujem o pozíciu hegemóna, avšak autori na základe konkurenčného boja o vplyv
konštatujú, že Čína sa ním prirodzene stáva, avšak mierovo, čo v histórii zatiaľ nemá
obdobu. Prípad Líbye potvrdil tézu mierového postupu. Pri ohrození ekonomického
záujmu bola Čína ochotná vzdať sa svojej politiky neintervencie iba čiastočne.
Zasiahla nástrojom tvrdej moci, avšak jeho použitie bolo stále v mierovom duchu
a hlavným zámerom bola obrana vlastného obyvateľstva.
8.

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2013 (vytiahnuť
z registra EPČ Slovenskej ekonomickej knižnice) uvádzať v členení:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

1

Pri verejnej diplomacii vychádzame z postavenia verejnosti ako pasívneho prijímateľa stratégie verejnej
diplomacie t.j. ako cieľového publika, ktorého mienka, postoje a hodnoty majú byť ovplyvnené. Z výskumu
verejne mienky sa dozvedáme, že mienka bežných obyvateľov býva vytváraná skôr iracionálne ako racionálne, t.
j. vytvára sa v súlade s hodnotami a vzorcami správania, ktoré sú vštepované a to najmä z raného obdobia (kedy
kritické myslenie ešte absentuje). V detstve prevláda vplyv rodiny a kultúry, neskôr referenčných skupín.
Navyše, emócie zohrávajú dôležité miesto v utváraní mienky bežného obyvateľa a informácia nebýva
analyzovaná hĺbkovo (z titulu postavenia jednotlivca, ktorý nenesie zodpovednosť za politické dianie
a obmedzeného času a angažovanosti v iných činnostiach). Z výskumu verejnej mienky preto tvrdíme, že efekty
verejnej diplomacia narážajú na mnoho prekážok, a v ciele ako je napr. šírenie demokratických hodnôt sú ťažko
dosiahnuteľné.
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DRAKOVÁ, Silvia. Súčasné postavenie štátov BRICS vo svetovej ekonomike. In
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania ; Bratislava : Fakulta ekonómie a
podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 1, s.
90-103.
DRAKOVÁ, Silvia. Vývoj zahraničného obchodu Číny v kontexte jej postavenia vo
svetovom obchode. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné
politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta
medzinárodných vzťahov EU. ISSN 1336-1562. - Roč. 11, č. 4 (2013), s. 97-115.
MERIČKOVÁ, Laura. Meniaci sa charakter moci v medzinárodných vzťahoch. In
Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 2, s. 109-123 online. MVP I-13-114-00.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na
internete: <http://fmv.euba.sk/RePEc/brv/almnch/A2013-2.pdf>.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
DRAKOVÁ, Silvia. MERIČKOVÁ, Laura. SATKOVÁ, Monika. Meniace sa
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