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DIALÓG KULTÚR:  
TVORIVÉ KONTAKTY ŠTUDENTOV EUBA A SANKT-PETERBURGSKEJ 

ŠTÁTNEJ OBCHODNO-EKONOMICKEJ UNIVERZITY  
 

KATARÍNA STRELKOVÁ 
 

 
 V rámci rozširovania medzinárodných vzťahov, mobility študentov a učiteľov 
uskutočnil sa 18. a 19. marca 2015 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave a v Ruskom 
centre vedy a kultúry v Bratislave dvojdňový medzinárodný okrúhly stôl o problémoch 
ekonomiky pod názvom Trh práce mladých v podmienkach nestabilnej ekonomiky. 

Na organizácii podujatia sa podieľali zástupcovia Rosssotrudničestva v Slovenskej 
republike, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave 
a Sankt-Peterburgská štátna obchodno-ekonomická univerzita. Podujatie otvoril prorektor 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Mgr. Boris Mattoš, PhD., a prorektor Sankt-peterburgskej 
štátnej obchodno-ekonomickej univerzity profesor Konstantín I. Jevdokimov. Za ruskú stranu 
boli prítomní: dekanka Finančno-ekonomickej fakulty Svetlana I. Golovkina, docentka Nelly A. 
Kozlovová a vedúca zahraničného oddelenia Anna M. Danilkina, za Ruské centrum vedy 
a kultúry v Bratislave Doc. Dmitrij Vaščenko.  
 Za Sankt-peterburgskú štátnu obchodno-ekonomickú univerzitu sa na slávnostnom 
otvorení zúčastnili a na organizácii podujatia podieľali: za Ekonomickú univerzitu v Bratislave 
dekan Fakulty aplikovaných jazykov, PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., prodekanka pre 
zahraničné vzťahy PhDr. Ildikó Némethová, PhD., referentka pre zahraničné vzťahy              
Ing. Barbora Palovičová a vedúca oddelenia slovanských jazykov PhDr. Katarína Strelková, 
PhD.  
 V slávnostnej oficiálnej časti podujatia bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi 
zúčastnenými univerzitami. 
 Na podujatie obrátila pozornosť Slovensko-ruská podnikateľská rada, v mene ktorej 
poslal účastníkom pozdravný list výkonný riaditeľ Ing. Marek Gallo. V liste sa píše: 
„S potešením konštatujeme, že študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, budúci mladí 
ekonómovia, prejavujú záujem o ekonomické dianie doma i v zahraničí, a to formou aktívneho 
zapájania sa do diskusií o dominantných hospodárskych problémoch a so zahraničnými 
študentmi vytvárajú nové kontakty a hľadajú nové výzvy.“ 
 Podujatie prišla pozdraviť aj vedúca obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie na 
Slovensku pani Jekaterina Dmitrijevna Beľakovová, ktorá vyzdvihla veľký význam takéhoto 
mládežníckeho medzinárodného projektu, ktorého cieľom je – podľa jej slov – „prehlbovanie 
spolupráce medzi študentmi rôznych vzdelávacích inštitúcií Ruskej federácie a Slovenskej 
republiky v záujme rozvíjania vedeckej aktivity mládeže obidvoch krajín pri riešení aktuálnych 
otázok súčasnej ekonomickej vedy.“ 
 Témou vystúpení prvého dňa a následnej diskusie boli aktuálne problémy 
a perspektívy rozvoja trhu práce mladých na úrovni jednotlivých regiónov a národných 
ekonomík, osobitosti nachádzania práce pre mladých odborníkov vo verejnej správe 
a v ekonomických odboroch, mládežnícke výzvy v rámci trhu práce mladých, problémy rozvoja 
profesionálneho vzdelávania v Rusku a na Slovensku.  
  Druhý deň podujatia sa uskutočnil v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry 
v Bratislave, kde prebehol festival praktických ideí a projektov pod názvom Start-up mladých. 
Ruskí a slovenskí študenti predstavili v podobe prezentácií a referátov zaujímavé myšlienky, 
podnety a projekty v podnikateľskej sfére. Aktívnymi účastníkmi podujatia za Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave boli PhDr. Ing. Jaroslav Kultán, PhD. (Fakulta hospodárskej 
informatiky) a študenti Fakulty medzinárodných vzťahov a Fakulty aplikovaných jazykov: 
Tereza Bielova, Janka Dorčinec, Jurij Leso, Daniela Lučkaničová, Martin Natafaluši, Simona 
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Sabolová, Jelena Sajapina, Ivana Sotáková, Pavlo Shostatskyy, Dmytro Usenko, Ivan Košťál, 
Veronika Petrovičová, Dajana Služaničová, Miroslava Michlíková, Michaela Oláhová. Za ruskú 
stranu s príspevkami vystúpilo šesť študentov. Pracovný jazyk podujatí bol ruský a anglický. 
 Podobné podujatia sú formou internacionalizácie vysokoškolského štúdia a podporou 
akademickej mobility študentov. Príspevky, ktoré odzneli na podujatí, budú publikované 
v zborníku, ktorý vydá Sankt-Peterburgská štátna obchodno-ekonomická univerzita. 

Organizátori vyjadrujú vďaku všetkým aktívnym účastníkom podujatia za dôstojnú 
reprezentáciu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 
 
Kontakt: 
PhDr. Katarína Strelková, PhD. 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Fakulta aplikovaných jazykov 
Katedra románských a slovanských jazykov 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
Slovenská republika 
Email: katarina.strelkova@euba.sk 
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