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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.  

Editorom Newslettra je Zuzana Brokešová, zuzana.brokesova@euba.sk 

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.  

Newsletter is edited by Zuzana Brokesova, zuzana.brokesova@euba.sk 

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:zuzana.brokesova@euba.sk
mailto:zuzana.brokesova@euba.sk
mailto:newsletter@slovakecon.sk
mailto:newsletter@slovakecon.sk
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Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

 
Predseda:  

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

 
Bývalý predseda:  

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

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:  

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

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

 
Členovia predstavenstva: 

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

Ján Fidrmuc, Brunel University, email: jan.fidrmuc [at] brunel.ac.uk 

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

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

Andrej Svorenčík, University of Mannheim, email: svorencik [at] uni-mannheim.de 

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

Marcela Veselková, Úrad vlády SR, email: marcela.veselkova [at] vlada.gov.sk  

Tomáš Výrost, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: tomas.vyrost [at] euba.sk 

 
Tajomník: 

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

 
Revízna komisia: 

Juraj Sipko, Ekonomický ústav SAV  

Tomáš Krištofóry, Mendel University in Brno 

Zuzana Fungáčová, Bank of Finland 

 
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:martin.suster@nbs.sk
mailto:eduard.baumohl@euke.sk
mailto:jan.fidrmuc@brunel.ac.uk
mailto:tana@cetip.sk
mailto:jana.peliova@euba.sk
mailto:martin.suster@nbs.sk
mailto:eduard.baumohl@euke.sk
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Predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti sa stal Martin Kahanec 

 

e-mail: martin.kahanec [at] celsi.sk 

Na valnom zhromaždení Slovenskej ekonomickej spoločnosti bol dňa 28.05.2016 jednohlasne 

zvolený za predsedu spoločnosti Martin Kahanec.  

Martin Kahanec je ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Od januára 2010 pôsobí na 

Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde bol v roku 2016 menovaný za profesora. Na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník od roku 2015. Od 

roku 2016 spolupracuje s Centre for Population, Development and Labour Economics Univerzity 

Organizácie spojených národov (UNU). Martin Kahanec je Visiting Research Fellow na Inštitúte 

pre štúdium práce IZA (Institue for the Study of Labor) v Bonne (Nemecko), kde dlhodobo pôsobil 

ako zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej na trh práce a 

rozšírenie Európskej Únie a Deputy Director of Research (zástupca riaditeľa pre výskum; 2009). 

Od roku 2016 je pozvaným členom Academia Europea, Európskej akadémie vied. Jeho výskum sa 

zameriava na ekonómiu trhu práce, populačnú ekonómiu, etnicitu a migráciu. Martin Kahanec 

publikuje v medzinárodných vedeckých časopisoch a edituje vedecké publikácie a špeciálne 

vydania vedeckých časopisov. Je Managing Editor odborného časopisu Journal of European Labor 

Studies, ktorý vydáva IZA. Martin Kahanec spolupracoval na viacerých vedeckých a aplikovaných 

projektoch Svetovej banky, Európskej komisie, OECD, a iných medzinárodných a národných 

inštitúcií.Doktorát v ekonómii obhájil v roku 2006 v Centre pre ekonomický výskum (CentER) na 

Tillburskej univerzite v Holandsku (Tilburg University). V rámci Marie Curie programu Európskej 

únie hosťoval Martin Kahanec počas svojho doktorandského štúdia na Toulouskej škole ekonómie 

vo Francúzsku (Toulouse School of Economics, TSE, Université Toulouse 1 Sciences Sociales) vo 

Francúzsku a v Európskom centre pre výskum v ekonómii a štatistike na Univerzite v Bruseli v 

Belgicku (European Center for Advanced Research in Economics and Statistics, ECARES, 

Université Libre de Bruxelles).  

 

Podľa slov Martina Kahanca sa medzi priority, na ktoré sa osobne ako predseda Slovenskej 

ekonomickej spoločnosti chce zamerať, budú patriť (i) spolupráca s kľúčovými univerzitnými 

pracoviskami s cieľom podporovať konsolidáciu a skvalitňovanie ekonomických študijných 

programov tak, aby absolventi adekvátne pokrývali základné odbory ekonómie, (ii) 

inštitucionalizácia foriem spolupráce s tretími stranami ohľadom výskumných projektov, zberu dát, 

(spolu-)organizovania konferencii a iných eventov s cieľom posilňovať úlohu SES v ekonomickej 

komunite a prepájať slovenskú ekonomickú komunitu v rámci SR ako aj medzinárodne (iii) 

popularizácia aktivít SES prostredníctvom (sociálnych) médií, a (iv) konsolidácia administratívy 

SES a zabezpečenie SEAM v rokoch 2017 a 2018." 

 

http://www.celsi.sk/sk/ludia/detail/64/martin-kahanec/ 

mailto:martin.kahanec@celsi.sk
http://www.ceu.hu/
http://www.iza.org/
http://www.iza.org/
http://center.uvt.nl/
http://www.uvt.nl/
http://tse-fr.eu/
http://tse-fr.eu/
http://www.ecare.ulb.ac.be/ecare
http://www.celsi.sk/sk/ludia/detail/64/martin-kahanec/
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Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

a Rakúskej ekonomickej spoločnosti (NOeG-SEA 2016) v spolupráci 

s Ekonomickou univerzitou v Bratislave 

Bratislava, 27–28. 5. 2016 

noegsea2016 [at] slovakecon.sk 

V dňoch 27-28.5. 2016 sa v Bratislave uskutočnila spoločná výročná konferencia Slovenskej 

ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016. Konferencia bol 

organizovaná v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave s podporou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu, Nadácie VÚB, Národnej banky Slovenska a Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť.  

Konferencie sa zúčastnilo takmer 300 hostí, z ktorých 150 vystúpilo so svojim vedeckým 

príspevkom v rámci jednej z 36 sekcií. Účastníci reprezentovali viac ako 100 inštitúcií z takmer 30 

krajín z Európy, ale aj ďalších kontinentov.  

Na plenárnom zasadaní vystúpili medzinárodne renomovaní vedci: profesor Martin Hellwig z 

Inštitútu Maxa Plancka pre výskum kolektívnych statkov (Max Planck Institute for Research on 

Collective Good) a Bonnskej univerzity a profesor Klaus F. Zimmermann z Harvardovej univerzity a 

Globálnej organizácie práce (Global Labor Organization).  

Témou prednášky profesora Hellwiga bola finančná stabilita a monetárna politika v časoch krízy. V 

prednáške sa zameral na vzťah centrálnej banky a vlády, s dôrazom na otázky nezávislosti 

centrálnej banky a jej možnej angažovanosti sa v otázkach fiškálnej politiky.  

Professor Zimmermann predniesol prednášku na tému európska migračná kríza a s ňou súvisiace 

výzvy a možnosti. Zimmermann zdôraznil potrebu koordinovaného riešenia výziev, ktoré migračná 

kríza priniesla, a predostrel presvedčivé argumenty o potrebe mobility práce a pracovnej sily 

imigrantov na európskych trhoch práce.  

Ciele konferencie sa podarilo naplniť najmä vďaka vysokej kvalite príspevkov a následných 

diskusií. Dôležitý bol aj rastúci počet príspevkov študentov zo Slovenska, z vedúcich pracovísk z 

Prahy, ale aj z Viedne a ďalších svetových stredísk ekonomického výskumu. Cenu SES za najlepší 

vedecký článok prezentovaný na konferencii získal slovenský doktorand z Viedenskej univerzity.  

Na paralelnom podujatí Bratislava Economic Fair 2016 sa prezentovalo 15 univerzitných ale aj 

neuniverzitných pracovísk pôsobiacich v ekonomickom výskume zo Slovenska, Rakúska, Česka a 

Maďarska, vrátane NBS, RRZ, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského, 

Stredoeurópskej univerzity (CEU) a Viedenskej univerzity. 

 

Viac o konferencii: http://www.slovakecon.sk/noegsea2016/index.html 

Program konferencie: http://www.slovakecon.sk/noegsea2016/program.html 

mailto:noegsea2016@slovakecon.sk
http://www.slovakecon.sk/noegsea2016/index.html
http://www.slovakecon.sk/noegsea2016/program.html
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Pozvánka na konferenciu “25 rokov transformácie centrálne 

plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy” 

Bratislava, 1. - 2. 12. 2016 

konferencia.ksrp [at] gmail.com 

 

Krajiny strednej a východnej Európy prešli za posledné štvrťstoročie hlbokými politickými a 

ekonomickými zmenami. Otázky trhu práce, pracovnej sily a zamestnanosti zostávajú v centre 

pozornosti akademikov ako aj tvorcov politík trhu práce. Aj keď agregátne ekonomické ukazovatele 

poukazujú na zvyšujúcu sa prosperitu v regióne, širšie otázky kvality života sú často zanedbávané 

a participácia niektorých skupín obyvateľstva na tomto vo všeobecnosti pozitívnom vývoji nie je 

dostatočná. Témy sociálnej politiky, sociálnej ochrany, sociálnej inklúzie a sociálnej kvality sa preto 

stávajú prioritami ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja. Zosúlaďovanie ekonomického 

rozvoja a vzdelávania je nevyhnutné pre ďalší progres. 

 

Tieto výzvy budú nosnými témami medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej  

 

Katedrou sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a spoločnosťou TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., 

ktorá sa bude konať 1. - 2. 12. 2016 

v hoteli Sorea v Bratislave 

pod názvom: 

 

“25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy” 

 

Tešíme sa na Vaše články a stretnutie s Vami! 

 

Bližšie informácie na stránke konferencie: http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-

prace/25-rokov-transformacie-centralne-planovanych-ekonomik-skusenosti-a-perspektivy 

 

mailto:konferencia.ksrp@gmail.com
http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/25-rokov-transformacie-centralne-planovanych-ekonomik-skusenosti-a-perspektivy
http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/25-rokov-transformacie-centralne-planovanych-ekonomik-skusenosti-a-perspektivy
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Conference "Monetary Policy Challenges from a Small Country 

Perspective" 

National Bank of Slovakia  

Bratislava, 23-24 November 2016 

research.conference [at] nbs.sk 

 

The fourth bi-annual conference organised by National Bank of Slovakia will be held in Bratislava 

on 23-24 November 2016. The purpose of the conference is to promote the discussion on 

monetary policy challenges that are being faced by both policy-makers and researchers. 

The conference aims to review both theoretical and empirical contributions to open questions of 

current and future monetary policy regimes and their possible adjustments in the period ahead. 

Special attention shall be paid to the effects and spillovers from current very loose monetary policy 

stance to small open emerging economies of Central and Eastern Europe. 

 

More information available at http://www.nbs.sk/en/research-at-nbs/seminars-and-

conferences/conferences/conference-monetary-policy-challenges-from-a-small-country-

perspective  

 

mailto:%20research.conference@nbs.sk
http://www.nbs.sk/en/research-at-nbs/seminars-and-conferences/conferences/conference-monetary-policy-challenges-from-a-small-country-perspective
http://www.nbs.sk/en/research-at-nbs/seminars-and-conferences/conferences/conference-monetary-policy-challenges-from-a-small-country-perspective
http://www.nbs.sk/en/research-at-nbs/seminars-and-conferences/conferences/conference-monetary-policy-challenges-from-a-small-country-perspective
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Semináre odboru výskumu v NBS 

Národná banka Slovenska  

michaela.peschlova [at] nbs.sk 

 

Semináre odboru výskumu sa realizujú v budove NBS na 8. poschodí. Svoju účasť prosím 

potvrďte vopred na sekretariáte odboru výskumu: michaela.peschlova [at] nbs.sk 

 

5.10.2016 
The Curse of Cash - view of K. S. 

Rogoff  
Aleš Maršál (NBS)  

diskusný 

seminár  
NBS 

6.10.2016 
Determinants of Net Errors and 

Omissions: The Case of Slovakia  

Menbere Workie Tiruneh  

(Slovak Academy of sciences)  

výskumný 

seminár  
NBS 

7.10.2016 

Explaining Asset Prices with Low Risk 

Aversion and Low Intertemporal 

Substitution  

Martin M.Andreasen  

(Aarhus University)  

výskumný 

seminár  
NBS 

25.11.2016 
Rational inattention and monetary 

policy  
Filip Matějka (CERGE-EI)  

výskumný 

seminár  
NBS 

 

Viac informácií: http://www.nbs.sk/sk/vyskum/seminare-a-konferencie/seminare 

mailto:michaela.peschlova@nbs.sk
mailto:michaela.peschlova@nbs.sk
http://www.nbs.sk/sk/vyskum/seminare-a-konferencie/seminare
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PhD Openings in Experimental and Behavioral Economics at MGSM in 

Sydney 

Maroš Servátka 

maros.servatka [at] mgsm.edu.au  
 

Vernon L. Smith Experimental Economics Laboratory at Macquarie Graduate School of 

Management (MGSM) in Sydney is advertising up to three PhD openings in Experimental and 

Behavioral Economics.  

MGSM is the top business school in Australia according to Financial Times and #28 globally 

according to The Economist. MGSM Vernon L. Smith Experimental Laboratory is the home of 

cutting edge experimental research and teaching in social science. The laboratory is a state-of-the-

art facility with 30 fully partitioned work stations and a separate experiment control room. 

The PhD openings are available to students who have completed a M.Sc./M.A. (or a comparable 

research degree) in economics, finance, business or other related or relevant fields. The 

successful applicant must have demonstrated a research potential as reflected by the grades 

obtained and the quality of the master thesis. Familiarity with quantitative research methods is 

welcome.  

The applications must be accompanied by a description of your anticipated PhD research project 

(max. 5 pages). It should state the relevant research questions, describe the theories and methods 

that are expected to be used in the project as well as demonstrate with a tentative time schedule 

that the project is fitted towards the 3-year PhD period.  

As part of the PhD program you will be expected to conduct research related to your dissertation, 

participate in economics courses recommended by your supervisor, and provide research 

assistance in the experimental laboratory.  

More details about the admission requirements can be found here: https://www.mgsm.edu.au/mba-

and-graduate-programs/higher-degrees-phd/  

The successful applicants will be eligible to apply for a Macquarie University Research Excellence 

Scholarship (MQ RES). Scholarship applications will be assessed on academic achievement, but 

also on broader grounds, including any relevant professional experience. The value of the 

scholarship is AU$26,288 p.a. (tax exempt) for up to 3 years (full-time) and may include tuition fee 

support as well as airfare allowance. 

mailto:maros.servatka@mgsm.edu.au
https://www.mgsm.edu.au/mba-and-graduate-programs/higher-degrees-phd/
https://www.mgsm.edu.au/mba-and-graduate-programs/higher-degrees-phd/
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Job opportunities at the Institute for Strategy and Analysis (ISA) 

Jan Fidrmuc 

E-mail: jan.fidrmuc [at] gmail.com 

 

The Institute for Strategy and Analysis (ISA) is a recently established research institute at the 

Government Office of the Slovak Republic, located in Bratislava, and charged with research on 

public policy, regional development and European integration. In anticipation of further growth, we 

would like to hear from ambitious and enthusiastic researchers interested in the position of an 

analyst at ISA. The ideal candidate will have a PhD or Master's degree in economics or finance, 

excellent quantitative skills, sound knowledge of economics, and ability to communicate fluently in 

English and Slovak. If interested, please send your CV to Jan Fidrmuc (jan.fidrmuc@gmail.com).  

mailto:jan.fidrmuc@gmail.com
mailto:jan.fidrmuc@gmail.com
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Prednáška Macroeconomic Policy after the 2008 Financial Crisis and the 

Future of Independent Fiscal Institutions 

Rada pre Rozpočtovú zodpovednosť 

E-mail: secretariat [at] rrz.sk 

 

Dňa 29.septembra 2016 organizovali Rada pre Rozpočtovú zodpovednosť a Národohospodárska 

fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave prednášku významného kanadského ekonóma Kevina 

Pagea, prvého predsedu kanadskej fiškálnej rady (Parliamentary Budget Office), v súčasnosti 

pôsobiaceho na univerzite v Ottawe. Prednáška bola venovaná makroekonomickým politikám po 

finančnej kríze a budúcnosti nezávislých fiškálnych inštitúcií. 

 

Viac informácií: http://www.rozpoctovarada.sk/svk/events/akcia/23/133 
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Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris 

causa prof. Ľubošovi Pástorovi, PhD. 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa prof. Ľubošovi 

Pástorovi, PhD., profesorovi financií na The University of Chicago Booth School of Business 

v Chicagu a členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Čestný titul si prevzal v utorok 

27.09.2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora univerzity prof. Ing. 

Ferdinanda Daňa, PhD. počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady EU v Bratislave. 

Pri tejto príležitosti predniesol profesor Ľuboš Pástor prednášku na tému Únia kapitálových trhov: 

Atraktívna príležitosť pre Európu. V prednáške uviedol, že „Projekt Únie kapitálových trhov má 

potenciál priniesť množstvo výhod európskym firmám a domácnostiam. Výhody pre Slovensko 

môžu byť obzvlášť veľké vzhľadom na slabý rozvoj našich kapitálových trhov. Verím, že Slovensko 

využije svoje predsedníctvo v Rade EÚ na dosiahnutie významného pokroku v tomto projekte“. 

Profesor Ľuboš Pástor vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD. v oblasti financií na Pensylvánskej 

univerzite v USA (Wharton School, University of Pennsylvania). Od júla 1999 prednáša finančnú 

ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). V roku 2003 

bol vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul 

Charles P. McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení univerzitného 

Fama-Millerovho centra pre finančný výskum (Fama-Miller Center for Research in Finance 

at Chicago Booth).  

Za svoju doterajšiu prácu získal profesor Ľuboš Pástor viacero odborných ocenení ako napr. dve 

ceny Smith Breeden za najlepšie články roka v Journal of Finance, dve ceny Fama/DFA 

za najlepšie články roka v Journal of Financial Economics, ceny za článok roka od inštitúcií 

Barclays Global Investors, Goldman Sachs Asset Management, Jacobs Levy Center, NASDAQ, 

Rothschild Caesarea Center, Whitebox Advisors a ďalšie. Za jeden z jeho najdôležitejších prínosov 

pre prax je vytvorenie nových akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, ktoré v roku 2012 prebrala 

americká investičná firma Vanguard. K máju 2016 bolo podľa týchto indexov riadených 

13 indexových fondov v celkovej hodnote vyše 650 miliárd dolárov, vrátane najväčšieho 

podielového fondu na svete. 

http://www.euba.sk/univerzitne-udalosti/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-udelila-cestny-titul-

doctor-honoris-causa-prof-lubosovi-pastorovi-phd 
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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

