
EKONOMICKÉ ROZHĽADY / ECONOMIC REVIEW ROČNÍK 40., 4/2011

543

EKONOMICKÉ ROZHĽADY / ECONOMIC REVIEW ROČNÍK 40., 4/2011

INFORMÁCIE

Medzinárodná konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – 
EDAMBA 2011

 Ekonomická univerzita v Bratislave už po 14.-krát
zorganizovala v dňoch 29. - 30. septembra 2011 medzi-
národnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov EDAMBA 2011. Viac ako 40
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov prezen-
tovalo počas dvojdňovej konferencie svoje príspevky 
v šiestich sekciách konferencie. Každá zo sekcií bola
zameraná na určitú oblasť ekonomických a manažér-
skych vied: na ekonomickú teóriu, hospodársku politi-
ku, verejnú správu a regionálny rozvoj, svetovú ekono-
miku, medzinárodné ekonomické vzťahy, fi nancie 
a bankovníctvo, marketingový a obchodný manažment, 
manažment medzinárodného podnikania, účtovníctvo, 
kvantitatívne metódy v ekonómii, ekonometriu, fi nan-
čný manažment podniku, ekonomiku a manažment pod-
niku.
 V rámci plenárneho rokovania, ktoré svojím prího-
vorom otvoril rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. 
Ing. Rudolf Sivák, PhD., vystúpili počas prvého dňa 
konferencie úspešní absolventi doktorandského štúdia 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorí v rámci 
vystúpení prezentovali výsledky svojho aktuálneho výs-
kumu. Súčasťou plenárneho rokovania bolo aj vystúpe-
nie univ.  prof. Ireny Zavrl z University of Applied 

Sciences Burgenlad v Rakúsku, ktorá predniesla prezen-
táciu výsledkov svojho výskumu o bývalej Juhoslávii 
a jej následníckych štátoch z pohľadu ekonomického, 
jazykového a kultúrneho.
 Počas druhého dňa konferencie obohatil jej prog-
ram prof. John Hudson z University of Bath svojou 
prednáškou na aktuálnu tému „Enhance Your Potential 
to Publish in International Referred Journals“. Zameral 
sa v nej na prezentovanie užitočných rád o stratégii ús-
pešného publikovania v renomovaných zahraničných 
časopisoch.
 V každej zo šiestich sekcií bol v závere konferencie 
vybraný najlepší z prezentovaných príspevkov a jeho 
autori boli ocenení. V štyroch sekciách zvíťazili študenti 
doktorandského štúdia z Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave, v ďalších dvoch sekciách zvíťazili účastníci 
z Rakúska a Ukrajiny.
 Všetky príspevky z konferencie EDAMBA 2011 
boli publikované v elektronickom zborníku príspevkov 
z konferencie a sú tak prístupné širšej odbornej verej-
nosti.
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