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Newsletter je vydávaný Slovenskou ekonomickou spoločnosťou. Príspevky o konferenciách, 

workshopoch, prednáškach, seminároch či iných podujatiach, štipendiách, možnostiach vedeckých 

pobytov, špeciálnych vydaniach vedeckých časopisov a podobných aktivitách sú vítané. Radi by sme sa 

tiež dozvedeli o vašich profesionálnych novinkách a úspechoch.  

Príspevky môžu byť v slovenskom alebo anglickom jazyku. Posielajte ich, prosím, na adresu newsletter 

[at] slovakecon.sk v nasledujúcej forme: 

Názov príspevku: 

Autor: 

E-mail: 

Text: 

 

 

This newsletter is issued by the Slovak Economic Association. Contributions about conferences, 

workshops, seminars, scholarships, special issues of journals or other activities are welcome. We 

would also like to hear about your news and accomplishments.  

We accept contributions in Slovak or English. To submit your item, please email it to newsletter [at] 

slovakecon.sk in the following form: 

Title: 

Author: 

E-mail: 

Text: 

 

mailto:newsletter@slovakecon.sk
mailto:newsletter@slovakecon.sk
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Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

 

Predseda:  

Július Horváth, Central European University, email: horvathj [at] ceu.hu  

 

Bývalý predseda:  

Mikuláš Luptáčik, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: Mikulas.Luptacik [at] wu-wien.ac.at 

Maroš Servátka, Macquarie Graduate School of Management, email: maros.servatka [at] mgsm.edu.au 

 

Podpredsedovia:  

Martin Kahanec, Central European University, email: martin.kahanec [at] celsi.sk  

Tatiana Kluvánková-Oravská, Univerzita Komenského, CETIP, email: tana [at] cetip.sk 

 

Členovia predstavenstva: 

Eduard Baumöhl, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: eduard.baumohl [at] euke.sk 

Jana Péliová, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: jana.peliova [at] euba.sk 

Maroš Servátka, Macquarie Graduate School of Management, email: maros.servatka [at] mgsm.edu.au 

Juraj Sipko, Ekonomický ústav SAV, email: juraj.sipko [at] savba.sk 

Martin Šuster, Národná banka Slovenska, email: martin.suster [at] nbs.sk 

 

Tajomník: 

Martin Lábaj, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: martin.labaj [at] euba.sk  

 

Cieľom spoločnosti je združovať slovenských ekonómov a prispievať k rozvoju a popularizácii 

ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu. SES bude tiež podporovať 

skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu mladých 

talentov a pokračovať v tradícii organizovania konferencie slovenských ekonómov. Členstvo 

v spoločnosti je otvorené vedeckým ekonómom, odborníkom z praxe, doktorandom i študentom a tiež 

odbornej verejnosti. 

mailto:martin.kahanec@celsi.sk
mailto:tana@cetip.sk
mailto:eduard.baumohl@euke.sk
mailto:jana.peliova@euba.sk
mailto:juraj.sipko@savba.sk
mailto:martin.suster@nbs.sk
mailto:martin.labaj@euba.sk
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Joint Annual Meeting of the Austrian Economic Association and the Slovak 

Economic Association (NOeG-SEA 2016) in cooperation with the University of 

Economics in Bratislava  

Bratislava, May 27–28, 2016 

noegsea2016@slovakecon.sk 

The organizers of the joint meeting of the Slovak Economic Association (SEA) and the Austrian 

Economic Association (NOeG) are soliciting papers for the 2016 conference, to be held at the 

University of Economics, Bratislava, Slovakia, May 27–28, 2016. The main theme of the 

conference will be “Economic Policy in a Dynamic Environment”. However, all fields from 

economic research are welcome. 

Keynote speakers:  

Martin Hellwig  
Max Planck Institute for Research on Collective Good and Bonn University  

Klaus F. Zimmermann  
Harvard University and Global Labor Organization (GLO)  

 

Registration:  

Please register via the conference website: slovakecon.sk/noegsea2016. The registration fee 
of EUR 50 will be waived for members of the Austrian Economic Association (NOeG) and 
members of the Slovak Economic Association (SEA).  

 

Passive Participation:  

You are more than welcome to attend the conference as a non-presenting participant. In this 
case you can still take part in our scientific and social program, without presenting your own 
research. However, the number of non-presenting participants is limited, so please contact 
the organizers for your registration.  

 
Further information: http://slovakecon.sk/noegsea2016/ 

 

mailto:noegsea2016@slovakecon.sk
http://slovakecon.sk/noegsea2016
http://slovakecon.sk/noegsea2016/
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Stanovisko SES: Podporujeme vyššiu hodnotu za verejné peniaze  

Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) plne podporuje reformu rozhodovania vo verejnom 
sektore a prijímanie riešení spoločenských problémov na základe hľadania najvyššej hodnoty 
za peniaze. Členovia SES Martin Filko a Štefan Kišš spolu s Ľudovítom Ódorom predložili 
nedávno návrh takejto reformy v štúdii Najlepší z možných svetov: Hodnota za peniaze v 
slovenskej verejnej politike (štúdia je dostupná TU).  

Návrh má tri priority. Prvou je konceptuálna zmena rozhodovania štátnych inštitúcií. 
Namiesto rozhodnutí založených prevažne na záujmoch, ideológii, tradíciách či zdanlivých 
analýzach a formálnych zdôvodneniach, hodnota za peniaze je systém založený na dôslednom 
analytickom preskúmaní verejného záujmu. Ten vyžaduje presný opis cieľov, ktoré chceme 
dosiahnuť, pomenovanie a komplexné ekonomické zhodnotenie možností ich dosiahnutia pri 
zohľadnení neistôt a rizík, ako aj posúdenie všetkých nákladov a prínosov v najširšom 
spoločenskom zmysle. 

Druhou prioritou je reforma inštitúcií hodnotiacich efektívnosť verejných výdavkov, politík a 
regulácií. Dosahovanie lepších výsledkov za verejné peniaze si vyžaduje, aby verejné inštitúcie 
boli schopné každé verejné rozhodnutie vyhodnotiť a vysvetliť. Potrebujú na to nielen 
dostatočné analytické kapacity a kompetencie, ale aj podporu zo strany politiky a verejnosti. 
Slovenská ekonomická spoločnosť reprezentujúca najproduktívnejších a svetovo uznávaných 
slovenských ekonómov so skúsenosťami so základným a aplikovaným výskumom, ako aj 
odborným poradenstvom na medzinárodnej a národnej úrovni, ponúka spoluprácu pri 
rozširovaní a zlepšovaní analytických kapacít exekutívy.  

Pri inštitucionálnom zavedení účinného systému rozhodovania na základe konkrétnych 
analyticky podložených dôkazov, skúseností a poznatkov, je nevyhnutné vyvarovať sa 
viacerých rizík. Je nutné zabrániť konfliktu záujmov a oddeliť prípravu a realizáciu politík alebo 
projektov od ich priebežného hodnotenia a následného vyhodnocovania. Riziko regulačného 
zajatia analytických útvarov politikmi a záujmovými skupinami, ktorých sa dané politiky a 
regulácie môžu týkať, je reálny problém. Zapojenie vedeckej obce, ktorá funguje na základe 
medzinárodného systému peer review (anonymného recenzného konania) a vkladá svoje 
renomé a reputáciu do nezávislého priebehu spolupráce, je dôležitým nástrojom, ako tieto 
riziká znížiť.  

Treťou prioritou návrhu je potreba systematického zberu, prepájania, spracovania a 
transparentného sprístupňovania dát o fungovaní verejnej správy a jej vplyve na 
hospodárstvo. Zlepšenie výsledkov verejných výdavkov a politík závisí nielen od kvalitných 
dát, ale aj používania moderných analytických nástrojov. Bez nich je rozhodovanie verejnej 
správy na základe hodnoty za peniaze sotva realizovateľné. Slovenská ekonomická spoločnosť 
ponúka expertízu svojich členov na podporu a rozvoj nástrojov pre systém dôkazmi 
podporovaného rozhodovania pri tvorbe verejných politík. 

Zanedbanie ktorejkoľvek priority návrhu ohrozí účinnosť systému hodnoty za peniaze. Takéto 
rozhodovanie na základe konkrétnych analyticky podložených dôkazov, skúseností a 
poznatkov, je medzinárodne známe ako evidence-based policy making. V roku 2001 bolo 

http://www.slovakecon.sk/
https://goo.gl/wJFHms
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prijaté Európskou radou ako kľúčový princíp rozhodovania Európskej únie. Od vtedy sa stalo 
štandardným nástrojom verejnej politiky v rozvinutých krajinách (viac TU). 

Slovenská ekonomická spoločnosť je vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov 
pôsobiacich doma i v zahraničí. Našim cieľom je prispievať k rozvoju ekonomickej vedy a k 
skvalitňovaniu ekonomického vzdelávania na Slovensku. SES zorganizovala 21.3. 2016 
workshop na tému hodnoty za peniaze za účasti autorov štúdie. Záznam z workshopu a 
prezentácie sú dostupné TU. 

Martin Filko je zakladajúci člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti a jej Fellow, t.j. člen 
združenia, ktorý publikoval v popredných svetových vedeckých ekonomických časopisoch. Len 
23 členov SES spĺňa podmienky vymenovania za Fellow SES. Jeho tragická nehoda nás hlboko 
zasiahla. Ak sa potvrdia najhoršie obavy, SES ako aj Slovensko príde o výraznú osobnosť 
ekonomickej vedy a verejnej politiky. Počas výročnej konferencie, ktorú organizujeme tento 
rok spolu s Rakúskou ekonomickou spoločnosťou v dňoch 27.-28.5. 2016 v Bratislave, si 
pripomenieme jeho život a prínos. 

3.4. 2016 v Bratislave  

prof. Ing. Július Horváth, M.A., PhD., predseda SES  
doc. Mgr. Dr. Martin Kahanec, M.A., PhD., podpredseda SES 
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., podpredsedníčka SES 
doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. 
Ing. Martin Lábaj, PhD. 
Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik 
doc. Ing. Jana Péliová, PhD. 
prof. Mgr. Ing. Maroš Servátka, PhD. 
doc. Ing. Juraj Sipko PhD., MBA. 
Ing. Martin Šuster, PhD. 
 
Kontaktné osoby 
Martin Kahanec, podpredseda SES 
Martin.Kahanec [at] celsi.sk 
 
Andrej Svorenčík 
Svorencik [at] uni-mannheim.de 

https://dennikn.sk/blog/politici-versus-vedci-dialog-hluchych-s-nemymi/
http://www.slovakecon.sk/
http://slovakecon.sk/?PageId=21
mailto:Martin.Kahanec@celsi.sk
mailto:Svorencik@uni-mannheim.de
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Program podpory doktorandského štúdia a výskumu 

Martin Šuster 

E-mail: research@nbs.sk 

Hľadáme skúsených akademikov, ktorí budú viesť (mentorovať) mladých výskumníkov a/alebo 

doktorandov, s ktorými by sa mohli zapojiť do nášho nového programu podpory 

doktorandského štúdia a výskumu. Program je určený na podporu kvalitného výskumu v 

makroekonomickej oblasti na slovenských vysokých školách. Podpora je určená výskumníkom 

v rannom štádiu ich akademickej kariéry, napríklad interným doktorandom, ktorí budú 

realizovať výskumný projekt na jednu z vybraných tém. Témy zverejňuje NBS do konca marca, 

prihlášky je potrebné podať do konca júna. Prihlášky podáva spravidla vedúci dizertačnej 

práce.  

Viac informácií na http://www.nbs.sk/sk/vyskum/externa-spolupraca 

mailto:research@nbs.sk
http://www.nbs.sk/sk/vyskum/externa-spolupraca
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Cena guvernéra NBS 

Martin Šuster 

E-mail: research@nbs.sk 

Hľadáme kandidátov na 4. ročník Ceny guvernéra NBS. Cena je určená študentom vysokých 

škôl na Slovensku, alebo aj slovenským občanom študujúcim v zahraničí s prácami v oblasti 

menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú 

výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu, prihlášky je potrebné 

podať do konca júna.  

Viac informácií na http://www.nbs.sk/sk/vyskum/externa-spolupraca 

mailto:research@nbs.sk
http://www.nbs.sk/sk/vyskum/externa-spolupraca
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6. zimný seminár regionálnej vedy 

Štefan Rehák 

E-mail: stefan.rehak@euba.sk 

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovak Section of ERSA v spolupráci s Katedrou 

verejnej správy a regionálneho rozvoja a medzinárodným vedeckým časopisom Region Direct 

organizovala už 6. ročník Zimného seminára regionálnej vedy, ktorý sa tento rok uskutočnil v 

dňoch 9. - 12. marca 2016 v Demänovskej Doline v Nízkych Tatrách. Seminára sa tento rok 

zúčastnilo 34 účastníkov z 12 rôznych univerzít, vrátane akadémie vied či inštitútov zo 

Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Talianska. V jednotlivých sekciách sa diskutovalo na 

témy regionálneho rozvoja, napr. znalosti, siete a regionálne inovácie; inovácie a podnikanie; 

regionálna ekonomická štruktúra a rozvoj; univerzity, ľudský kapitál a regionálne trhy práce; 

európska rozvojová politika a verejná správa. 

Hlavným rečníkom seminára bol Roberto Patuelli z University of Bologna v Taliansku, ktorý 

prezentoval príspevok Social Capital: Horizontal, Vertical and Spatial Transmission a predstavil 

nový open access časopis European Regional Science Association - REGION, kde pôsobí ako 

jeden z editorov. 

Cenu za najlepší príspevok seminára získal János Gyurkovics a Zsofia Vas, pôsobiaci na 

University of Szeged (Institute of Economics and Economic Development), za príspevok s 

názvom Patterns of knowledge flows in the printing industry of Kecskemét. Ocenená bola aj 

najlepšia prezentácia, ktorú už po druhý krát získal Tomáš Jacko z Katedry verejnej správy a 

regionálneho rozvoja (NHF). Ocenenie za kreativitu v podobe najlepšej fotografie zimného 

seminára, získala Monika Šiserová z Katedry regionálnych vied a manažmentu, Technickej 

Univerzity v Košiciach.  

Nezabudnuteľné zážitky si účastníci mohli odniesť z rôznych spoločenských aktivít, napríklad 

spoločnej túry na Chopok, či Ostredok, spojenej s návštevou symbolického cintorína obetí 

Nízkych Tatier a Demänovskej jaskyne Slobody, či z ochutnávky vín v podaní Milana 

Damborského (Fakulta regionálního rozvoje a medzinárodních studií, Mendelova univerzita 

v Brne).  

VEDECKÝ VÝBOR SEMINÁRA  

Roberto PATUELLI, Department of Economics, University of Bologna, Italy 

Oto HUDEC, Katedra regionálnych vied a manažmentu, EF TU v Košiciach  

Milan BUČEK, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR SEMINÁRA  

Štefan REHÁK, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave 

Valéria SZITÁSIOVÁ, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave 

http://openjournals.wu.ac.at/region/
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Veronika FERČÍKOVÁ, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave 

Tomáš ČERNĚNKO, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave  
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CNB Research Open Day 

Tomas Lichard 

E-mail: tomas.lichard@cnb.cz 

 

The twelfth CNB Research Open Day, which will be held in the Czech National Bank’s 

Commodity Exchange (Plodinová burza) building on Monday, 16 May 2016. This event will 

provide an opportunity to see some of the best of the CNB’s current economic research work, 

to learn about the CNB Call for Research Projects 2017 and to meet CNB researchers 

informally. 

Please feel free to forward this invitation to any of your colleagues who might be interested in 

attending the CNB Research Open Day. The program for the event is attached. All 

presentations will be held in English. 

Please note that places will be subject to availability owing to the limited capacity of the 

conference room. For that reason, I would like to ask you to confirm whether you intend to 

attend as soon as possible, but no later than 6 May. This will greatly help the organizers and 

also secure your place. 

You may do so by registering at www.cnb.cz, direct link: 

http://www.cnb.cz/en/research/seminars_workshops/research_open_day_2016_form.html 

mailto:tomas.lichard@cnb.cz
http://www.cnb.cz/en/research/seminars_workshops/research_open_day_2016_form.html
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Informácie o Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

 

Prihláška za člena Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 
elektronicky na http://www.slovakecon.sk/logins/ 

Webová stránka Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 
http://www.slovakecon.sk/ 

Google Group Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 
https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/slovenska-ekonomicka-
spolocnost  

https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/slovenska-ekonomicka-spolocnost
https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/slovenska-ekonomicka-spolocnost

