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O Inštitúte ázijských štúdií
Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislým výskumným inštitútom sídliacim v
Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora a realizácia výskumu v oblasti
ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slovenskou odbornou
verejnosťou, spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v strednej
Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi.
Tieto ciele dosahujeme prostredníctvom organizovania konferencií,
seminárov, podporou výučby ázijských tém na univerzitách v SR a vydávaním
publikácií. Našimi hlavnými oblasťami záujmu sú medzinárodné vzťahy a
bezpečnostné štúdiá, kým geograficky pokrývame primárne regióny východnej,
južnej a juhovýchodnej Ázie. Inštitút spolupracuje s podobnými organizáciami
v ďalších stredoeurópskych krajinách za účelom maximalizovať objem
relevantných vedomostí o Ázii v regióne Vyšehradskej štvorky.
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Policy papers
Knihy
Chinese Media Watch
IAS Interviews
Ázijský newsletter
Semináre a prednášky
Komentovanie aktuálneho diania

odborné publikácie
komentárov v médiách
vydaní Ázijského newslettra
podujatí
citácií v médiách

Projekty
Šírime odborné vedomosti o Ázii. Tak znie
motto Inštitútu ázijských štúdií. Za účelom
jeho realizácie Inštitút realizoval v roku
2017 viacero projektov zameraných
jednak na organizáciu verejných podujatí,
no i na originálny výskum. IAS v roku 2017
zorganizoval spolu až jedenásť verejných
seminárov, prednášok a debát pre
odbornú i laickú verejnosť.
V prvom polroku 2017 sme organizovali
cyklus debát o politike súčasnej Číny pod
názvom Brno Talks China. V spolupráci
s online platformou Přeszeď.cz sme
pripravili šesť debát zameraných najmä na
brnenských študentov medzinárodných
vzťahov, politológie a príbuzných odborov.
Diskutované témy zahŕňali čínsku
vnútornú politiku a reformy, mediálne
pokrytie Číny v Česku, americko-čínske
vzťahy či čínske aktivity v kyber-priestore.
Počas jesene sme podobný cyklus
verejných
prednášok
a seminárov
organizovali aj v Bratislave v spolupráci
s Taipeiskou reprezentačnou kanceláriou
a Ekonomickou univerzitou. Prednáškový
cyklus Asia Talks sa zaoberal témami
týkajúcimi sa nie len Číny, ale aj širšieho
regiónu Ázie.

PRIDAJTE SA K NÁM!
Pridajte sa ku komunite našich
podporovateľov
a svojim
darom
podporte IAS v misii šíriť odborné
vedomosti o Ázii na Slovensku.
www.asian.darujme.sk/2343

Na našich jesenných seminároch mali
účastníci možnosť diskutovať s pozvanými
panelistami o témach ako bezpečnostná
situácia v Ázii, ekonomický rozvoj Taiwanu,
vzťahy strednej a východnej Európy
s východnou Áziou, obchodovanie s Áziou
či o slovenskej politike voči Číne.
Vyvrcholením jesennej série podujatí bola
práve panelová diskusia o slovenskočínskych vzťahoch za účasti pani Dany
Meager, štátnej tajomníčky Ministerstva
financií SR a splnomocnenkyne vlády SR
pre Novú hodvábnu cestu.
Spolu s českými a maďarskými partnermi
sme sa podieľali na výskumnom projekte
ChinfluenCE: Chinese Influence in Central
Europe, v ktorom sme skúmali mediálny
obraz Číny v slovenských médiách.
V neposlednom rade sme skúmali
slovenské zapojenie do čínskeho projektu
Novej hodvábnej cesty v rámci projektu
Analýza potenciálu inicitatívy Jeden pás,
jedna cesta pre Slovensko, podporeného
Ministerstvom
zahraničných
vecí
a európskych záležitostí SR. Výsledná
publikácia projektu bude publikovaná
v priebehu roka 2018

Odborné publikácie
Odborníci Inštitútu ázijských štúdií sa
venujú výskumnej činnosti týkajúcej sa
rôznych
aspektov
súčasných
medzinárodných vzťahov vo východnej
Ázii. Ako jediný zahraničnopolitický thinktank na Slovensku sa systematicky
zaoberáme výskumom vzťahov Slovenska
a ďalších štátov V4 s východnou Áziou,
najmä s Čínou.
Počas roka naši výskumníci publikovali
štyri odborné štúdie, z ktorých časť vyšla
v renomovaných zahraničných odborných
časopisoch.
Vo februári časopis Energy Policy
publikoval článok Richarda Q. Turcsányiho
Central European attitudes towards
Chinese energy investments: The cases of
Poland, Slovakia, and the Czech Republic,
v ktorom sa zaoberal postojmi troch
stredoeurópskych štátov voči čínskym
investíciám v sektore energetiky.
Richardovi vyšiel článok aj v časopise
Journal of Chinese Political Science.

ÁZIJSKÝ NEWSLETTER
Odoberajte náš mesačný newsletter
a buďte
informovaní
o vývoji
globálnych trendov na ázijskom
kontinente.
www.asian.sk/azijsky-newsletter

V článku Assessing the Power of China:
Insights from the Conceptual Thinking
about Power sa na príklade konfliktu
v Juhočínskom mori zaoberal fenoménom
moci a nakladania s ňou v čínskom
kontexte.
V rámci projektu ChinfluenCE: Chinese
Influence in Central Europe, na ktorom
spolupracujeme s českými a maďarskými
partnermi, publikoval Matej Šimalčík
rozsiahlu analýzu mediálneho obrazu Číny
na Slovensku.
Kristína Kironská spolu s Richardom
Turcsányim vydali analýzu slovenského
zapojenia do čínskej iniciatívny Novej
hodvábnej cesty. Ich článok Slovak Policy
towards China in the Age of Belt and
Road Initiative and 16+1 Format, ktorý
napísali
pre
China-CEE
Institute
z Budapešti, poskytuje ucelený pohľad na
doterajšiu politiku slovenskej vlády voči
Číne.

Inštitút v médiách
Odborníci Inštitútu ázijských štúdií
pravidelne komentujú aktuálne dianie
súvisiace s Áziou. Počas roka 2017 sme
boli citovaní slovenskými médiami až 58
krát, čo je najviac od jeho vzniku. Aj to
svedčí o fakte, že Inštitút ázijských štúdií
sa za posledných päť rokov etabloval ako
relevantná inštitúcia vo svete zahraničnej
a bezpečnostnej politiky, ktorá je schopná
poskytovať
odborné
stanoviská
k aktuálnemu dianiu.
Naši analytici sa vyjadrovali najmä
k témam
spojeným
s vývojom
na
kórejskom
polostrove,
slovenským
vzťahom
s Čínou
a čínskemu
vnútropolitickému vývoju súvisiacemu

s novembrovým zjazdom komunistickej
strany.
Okrem toho naši analytici pravidelne
publikujú
rozsiahlejšie
komentáre
k aktuálnemu
dianiu
v slovenských
i zahraničných médiách určených tak pre
laické, ako aj odborné publikum.
Naše komentáre sa zo slovenských médií
objavili napríklad v Denníku N či na portáli
Aktuality.sk. Zo zahraničných médií sme
potom publikovali články na celosvetovo
známych odborných portáloch The
Diplomat a Asia Dialogue.

Čo nás čaká v 2018
Počas roku 2018 plánujeme pokračovať
aj v aktivitách rozbehnutých na jeseň 2017.
Ide najmä o projekt ChinfluenCE: Chinese
Influence in Central Europe, kde máme
naplánovaných
viacero
publikácií
a podujatí.
Rovnako
plánujeme
pokračovať
v úspešnej sérií prednášok Asia Talks.

Okrem prednášok týkajúcich sa východnej
Ázie prinesieme aj nové témy týkajúce sa
juhovýchodnej Ázie a štátov ASEANu.
Plánujeme sa uchádzať o nové granty,
vďaka ktorým budeme môcť ešte lepšie
napĺňať našu misu šíriť odborné
vedomosti o Ázii.

KOMENTÁRE Z PERA ANALYTIKOV INŠTITÚTU ÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ
Čínska hrozba pre Markízu? | Denník N
Slovakia’s overdue China Strategy | The Diplomat
OBOR‘s older brother: Lessons learned from the China-CEE 16+1 platform| Asia Dialogue
Čína chce vidieť jednotnú Európu ako protiváhu USA | TASR
Towards ‘globalization with Chinese characteristics’ | China.org.cn
Čo ukázal čínsky zjazd | Denník N
Treba sa obávať o bezpečnosť ZOH v Pjongčangu? | Aktuality.sk

Tím IAS
Dr. LUCIA HUSENICOVÁ | predsedníčka správnej rady
vývoj na kórejskom polostrove, medzikórejské vzťahy, liberálna teória medzinárodných
vzťahov

Dr. RICHARD Q. TURCSÁNYI | programový riaditeľ
čínska zahraničná politika, konflikt v juhočínskom mori, vzťahy strednej Európy s Čínou, moc
v medzinárodnej politike

MATEJ ŠIMALČÍK | výkonný riaditeľ
čínska a japonská bezpečnostná politika, strategická kultúra, čínsky vplyv v Európe

Dr. KRISTÍNA KIRONSKÁ | výskumníčka
ľudské práva, Mjanmarsko, juhovýchodná Ázia, demokratizácia a volebné systémy

FILIP ŠEBOK | výskumník
čínska domáca a bezpečnostná politika, propaganda, japonská zahraničná a domáca politika

MARTIN ŠEBEŇA | výskumník
čínska vnútorná politika, identita a nacionalizmus v Číne a Hongkongu

RUNYA T. QIAOAN | výskumníčka
občianska spoločnosť v Číne, kultúrna sociológia, vzťahy Číny so strednou Európou

KLÁRA DUBRAVČÍKOVÁ | výskumníčka
čínska domáca propaganda, cenzúra, moderné čínske dejiny, postavenie Taiwanu

STÁŽISTI | Ľubomíra Bodnárová, Michal Hudec, Paula Kulichová, Mária Márkusová, Simona
Siegel, Boris Várhelyi, Alex Starun, Žofia Zigová
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