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Call for Papers 

Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018)  

in cooperation with the Comenius University in Bratislava 

Bratislava, September 21-22, 2018 

The Slovak Economic Association (SEA) is soliciting papers for its 2018 annual conference, to be 

held at the Faculty of Management, Comenius University in Bratislava, Slovakia, September 21–

22, 2018. This year’s edition commemorates the 100th anniversary of the creation of 

Czechoslovakia, 25th anniversary of Slovakia’s independence, and 25th anniversary of the creation 

of the Slovak koruna. Research papers from all fields of economics are welcome. 

Keynote speakers: 

 

  

Wendy Carlin Gérard Roland 

University College London University of California Berkeley 

 

Submission Procedure: 

Please submit a draft paper or an extended abstract in pdf-format by June 15, 2018 at 

<slovakecon.sk/seam2018>. Decisions about acceptance will be communicated by July 15, 2018. 

The conference will be held in English. Proposals for complete sessions dedicated to specific 

topics are also welcome. 

 

SEA Award for Young Economists: 

The Slovak Economic Association will award a prize of 500 EUR to the best paper authored by 

economist(s) up to 35 years of age. In case of joint papers, all co-authors have to fulfil this 

condition. Only papers presented at the conference will be considered for the Award. Authors who 

wish to be considered for the SEA Award for Young Economists must indicate this in the 

submission process.  

 

Zo života SES 

http://slovakecon.sk/seam2018
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Registration: 

The participation fee is € 100. The conference fee will be reduced to € 50 for members of the 

Slovak Economic Association and waived for PhD students and institutional members. 

 

Passive Participation: 

You are 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. Please 

register via the conference website: <slovakecon.sk/seam2018>. The organizers reserve the right 

to restrict the number of participants due to capacity constraints. 

 

Contact Address: conference@slovakecon.sk 

 

Scientific Committee 

Martin Šuster (chair) 

National Bank of Slovakia 

Eduard Baumöhl 

University of Economics in Bratislava 

Mária Bohdalová 

Comenius University in Bratislava 

Jan Fidrmuc  

Brunel University 

Michal Greguš 

Comenius University in Bratislava 

Martin Kahanec 

University of Economics in Bratislava 

Tatiana Kluvánková  

Comenius University in Bratislava 

Jana Péliová 

University of Economics in Bratislava 

Marcela Veselková 

Government Office SR 

Tomáš Výrost 

University of Economics in Bratislava 

 

Organizing Committee 

Paulína Stachová (chair) 

Comenius University in Bratislava 

Eduard Baumöhl 

University of Economics in Bratislava 

Mária Bohdalová 

Comenius University in Bratislava 

Marína Faďoš 

Comenius University in Bratislava 

Janka Kottulová 

Comenius University in Bratislava 

Ľudmila Mitková 

Comenius University in Bratislava 

Jana Péliová 

University of Economics in Bratislava 

Katarína Rentková 

Comenius University in Bratislava 

Ján Smoleň. 

Comenius University in Bratislava 

Tomáš Výrost 

University of Economics in Bratislava  

http://slovakecon.sk/seam2018
mailto:conference@slovakecon.sk
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Zástupcovia ekonomických spoločností krajín V4 podpísali minulý 

týždeň v Budapešti memorandum o spolupráci  

 

Zástupcovia ekonomických spoločností krajín V4 podpísali minulý týždeň v Budapešti 

memorandum o spolupráci. Text memoranda je dostupný na webe Slovenskej ekonomickej 

spoločnosti: https://slovakecon.sk/files/MoU_2018.pdf 

Z memoranda vyberáme spoločné zámery: 

The V4 Economic Associations are therefore, prepared: 

—To hold biennial V4 Economic Conferences on the issues concerning the Visegrád Group and/or 

the broader CEE region (e.g. innovation, demography, growth prospects, economic integration, 

etc.) with participation of key policy makers, distinguished researchers and leading industry experts 

in relevant areas as speakers or panelists; 

—To found a V4 Economic Prize for young (below age of 35) economists to be awarded biennially 

based on the decision of an Evaluation Committee composed of distinguished economists 

nominated by the signatories. Detailed procedures for nominating the candidates for this award 

and choosing one of them as the Prize winner will be defined later on by the boards of national 

economic associations of participating countries; 

—To facilitate research fellows from the countries of the signatories in accessing and exchanging 

economic data essential to their academic work; 

—To recommend and/or provide respectable speakers/panelists to each other’s national 

conferences; 

—To share their best practices in mutually agreed fields. 

 

 

Zo života SES 

https://slovakecon.sk/files/MoU_2018.pdf
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Andrej Svorenčík získal Cenu Martina Filka 

 

Slovenská ekonomická spoločnosť, dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských 

ekonómov, udelila Cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku Andrejovi 

Svorenčíkovi.  

Cenu Martina Filka udeľuje Slovenská ekonomická spoločnosť za prínos k rozvoju ekonómie na 

Slovensku. Je udeľovaná slovenským osobnostiam alebo osobnostiam s pobytom na území 

Slovenskej republiky do veku 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu, prínos 

pre rozvoj hospodárskej politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako 

aj popularizáciu ekonómie.  

Cena Martina Filka je po prvýkrát udelená v tomto roku, k druhému výročiu tragickej smrti 

ekonóma Martina Filka († 28.3.2016), a následne bude udeľovaná s dvojročnou periodicitou. O 

udeľovaní ceny rozhodlo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti dňa 28. mája 

2016 v Bratislave. Cena bude slávnostne odovzdaná na výročnej konferencii Slovenskej 

ekonomickej spoločnosti SEAM 2018 v dňoch 21.-22.9.2018 v Bratislave.  

V silnej konkurencii nominovaných ekonómov Rada Ceny Martina Filka ocenila prínos Andreja 

Svorenčíka k rozvoju ekonómie na Slovensku a najmä jeho angažovanosť pre rozvoj hospodárskej 

politiky, dôkazmi podporovaného rozhodovania a popularizáciu ekonómie. Andrej Svorenčík 

pôsobi ako odborný poradca na Ministerstve kultúry SR a Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, kde je zároveň spoluzodpovedný za vybudovanie analytických jednotiek oboch 

ministerstiev. Andrej Svorenčík svojou činnosťou na ministerstvách a ďalšími aktivitami dlhodobo 

popularizuje a podporuje projekt Hodnota za peniaze, pravidelne prispieva do médií, kde sa venuje 

ekonomickým otázkam a ich širším súvislostiam, spolueditoval knihu Svet podľa Filka, a bol tiež 

spoluzakladateľom popularizačného blogu o ekonómii "Radostná veda". Andrej publikoval knihu a 

kapitoly vo vydavateľstvách Springer, Routlege a Palgrave Macmillan, a články vo vedeckých 

časopisoch v oblasti dejín ekonómie, ako napríklad History of Political Economy, Reserch in 

History of Economic Thought and Methodology a History of Economic Ideas. 

Členmi Rady Ceny Martina Filka, ktorá z nominovaných kandidátov navrhuje laureáta alebo 

laureátku Ceny Martina Filka predsedníctvu Slovenskej ekonomickej spoločnosti, sú 

Asena Filkova, ekonómka a manželka Martina Filka, Ľudovít Odor, ekonóm a spoluautor projektu 

Hodnota za peniaze a Martin Kahanec, ex officio ako predseda Slovenskej ekonomickej 

spoločnosti. 

Stanovisko Martina Kahanca: „Slovensku rastie nová generácia kvalitných mladých ekonómov a 

ekonómiek a teší ma, že viacerí z nich sa popri výskume na vysokej medzinárodnej úrovni 

angažujú aj v hospodárskej politike a verejnej správe na Slovensku. Andrej Svorenčík je 

príkladným reprezentantom tejto generácie a verím, že jeho ocenenie povzbudí mladých 

ekonómov a ekonómky do ďalšej, tak veľmi potrebnej práce vo výskume, ako aj jeho uplatňovaní v 

praxi.“  

Andrej Svorenčík je ekonóm na univerzite v Mannheime v Nemecku. Doktorát z ekonómie získal 

na Univerzite v Utrechte v Holandsku. Predtým študoval teoretickú fyziku a ekonómiu na 

Slovensku a spoločenské vedy v USA. Pôsobí ako odborný poradca na Ministerstve kultúry SR a 

ministerský poradca na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na oboch 

ministerstvách rozbieha analytické jednotky—Inštitút kultúrnej politiky a Inštitút pôdohospodárskej 

politiky. Je členom organizačného tímu Klubu úradníkov dobrej vôle, Fellowom Slovenskej 

Úspechy členov SES 

https://www.facebook.com/svorencik?fref=mentions
https://www.facebook.com/svorencik?fref=mentions
https://www.facebook.com/asena.filkova?fref=mentions
https://www.facebook.com/ludo.odor?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011774971141&fref=mentions
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ekonomickej spoločnosti a členom jej predstavenstva. Získal Dorfmanovu cenu History of 

Economics Society za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti dejín ekonómie.  

Martin Filko (1980 – 2016) bol v čase jeho smrti hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu 

finančnej politiky na Ministerstve financií SR. Doktorát z ekonómie získal v roku 2013 na Univerzite 

v Rotterdame, kde absolvoval aj magisterské štúdium ekonómie zdravia (2007). Na Komenského 

univerzite vyštudoval psychológiu (2004) a na Ekonomickej univerzite medzinárodné vzťahy 

(2005). V roku 2010 spoluzakladal Slovenskú ekonomickú spoločnosť a bol zvolený za jej Fellowa. 

Martin Filko publikoval výsledky svojho výskumu v prestížnych vedeckých časopisoch ako 

American Economic Journal: Microeconomics, Journal of Mathematical Psychology a Journal of 

Health Economics.  

Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) je dobrovoľné vedecké a profesné združenie ekonómov, 

ktoré pracuje ako občianske združenie. Cieľom spoločnosti je prispievanie k rozvoju a popularizácii 

ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu. SES tiež podporuje 

skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu 

mladých talentov. Členstvo v spoločnosti je otvorené vedeckým ekonómom, odborníkom z praxe, 

doktorandom i študentom a tiež odbornej verejnosti. Spoločnosť má aj 24 Fellows, t.j. členov, ktorí 

majú kvalitné vedecké publikácie v ekonomickej oblasti alebo sa výrazne zaslúžil o rozvoj 

ekonomickej vedy na Slovensku. 

Slovenská ekonomická spoločnosť bola v januári 2017 prijatá za plného člena Medzinárodnej 

ekonomickej asociácie (IEA), svetovej federácie národných ekonomických spoločností založenej v 

roku 1950 na rozvoj ekonomickej vedy a hospodárskej politiky. Členstvo v IEA je medzinárodným 

uznaním Slovenskej ekonomickej spoločnosti ako reprezentanta komunity slovenských ekonómov. 

Každú krajinu môže v IEA zastupovať len jedna ekonomická asociácia. 

Tlačová sprava: 

https://slovakecon.sk/files/TS_CMF2018.pdf 
https://www.slovakecon.sk 

 

 

https://www.facebook.com/mfilko?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fslovakecon.sk%2Ffiles%2FTS_CMF2018.pdf&h=ATO6P0nAe5Aw5VRjs3XQQlhUOnTs0f6PMkgMr89ymfpO6hnB82Z8LbSV3OadXFX5uFIJbne9DVBGgcIJOy5nDO9dCk-SwGwbY0WpoOZ4pVoe2Q0DDsMUc3V0vCXfNGaP5lWhBw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.slovakecon.sk%2F&h=ATMk3_z3gz8PA2BN2xe1x6NGm0Gmg4aMark6W6q0SrS5Ju0yXWww-e5nAWUklF4REE_fl0iUAsbIVUMZb1Phnyd_DbzMWBZ6mI48EtO7mYqmeFUQuGLQmgZ6Yvpai3eUbSCcRQ
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Člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti Ľudovít Ódor bol zvolený za 

viceguvernéra Národnej banky Slovenska 

 

Slovenská ekonomická spoločnosť s potešením víta zvolenie svojho člena Ľudovíta Ódora za 

viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Ľudovít Ódor je tiež členom Rady Ceny Martina Filka, 

ktorú udeľuje Slovenská ekonomická spoločnosť za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku 

udeľovanej slovenským osobnostiam alebo osobnostiam s pobytom na území Slovenskej republiky 

do 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu, prínos pre rozvoj hospodárskej 

politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj popularizáciu 

ekonómie.  

"Zvolenie Ľudovíta Ódora za viceguvernéra NBS je dobrou správou pre Slovensko a špeciálne pre 

ekonomickú profesiu. Jeden z najvýznamnejších postov v hospodárskej praxi bude zastávať 

ekonóm uznávaný na Slovensku aj v zahraničí," zdôraznil Martin Kahanec, predseda SES. 

Úspechy členov SES 
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Člen a fellow Slovenskej ekonomickej spoločnosti Jakub Steiner získal 

prestížny grantu Európskej výskumnej rady 

 

Martin Kahanec, predseda SES: "Udelenie prestížneho 'Consolidator' grantu Európskou 

výskumnou radou členovi a fellowovi Slovenskej ekonomickej spoločnosti Jakubovi Steinerovi nás 

nesmierne teší a povzbudzuje do ďalšej práce tak, aby v dohľadnom čase takýto významný grant 

získal(a) ekonóm alebo ekonómka pôsobiac(a) na Slovensku." 

 

https://www.cerge-ei.cz/news/jakub-steiner-receives-prestigious-erc-grant 

 

 

 

Úspechy členov SES 

https://www.cerge-ei.cz/news/jakub-steiner-receives-prestigious-erc-grant
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Central European Labour Studies Institute (CELSI), institutional member 

of SEA, is celebrating its 10-year anniversary 

 

The Central European Labour Studies Institute (CELSI), and institutional member of SEA, is 

delighted to share with the professional community that it is celebrating its 10-year anniversary this 

year! In the past decade, CELSI's research network has grown to almost 70 research fellows and 

affiliates. Thirty-five staff members have worked at CELSI in long-term and short-term research 

positions and research internships. The CELSI team has worked on more than 30 international 

research projects within the FP7 scheme, H2020, European Commission DG Employment's 

funding scheme "Improving Expertise in Industrial Relations', and the Marie Currie network; CELSI 

has collaborated with and delivered analyses for the European Parliament, World Bank, ILO, 

Eurofound, WageIndicator and other international institutions, and CELSI researchers have 

participated in numerous fruitful research collaborations resulting in academic publications as well 

as analytical policy reports. Since 2011 CELSI has been ranked as the most productive economic 

research institution in Slovakia according to RePEc.  

 

https://celsi.sk/sk/ 

Úspechy členov SES 

https://celsi.sk/sk/


9 

 

 

Pozvánky 
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Pozvánka na Review of Economic Studies Tour 2018 na CERGE-EI 

v Prahe 

 

CERGE-EI v Prahe sa tento rok stane jedným z usporiadateľov prestížnej Review of Economic 

Studies Tour (Restud), dvojdňovej akademickej konferencie. Sedem najtalentovanejších 

doktorandov z oblasti ekonómie a financií z celého sveta predstaví 10.-11.5. 2018 na CERGE-EI 

svoj výskum odbornému publiku. 

Restud tento rok oslavuje 30 rokov svojho založenia. Pre CERGE-EI je veľkou poctou, že môže 

byť jedným z usporiadateľov. Ako povedal Ctirad Slavík, profesor na CERGE-EI, ktorý Restud Tour 

zastrešuje: "S takými ekonómami sa nestretávame každý deň. Predstavia nám, kam ekonómia ako 

veda mieri, alebo kde možno za pár rokov bude. " 

Záujemcov o účasť na Restud Tour prosíme o registráciu do 26.4. 2018. Odporúčame sa 

registrovať čo najskor, kapacita je obmedzená. 

www.cerge-ei.cz/events/the-review-of-economic-studies-tour-2018 

 

 

Pozvánky 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTfFlSiWTwIzmacg0nu0YmqWeuHraYviIkCiDAdUk37G6yg/viewform
http://www.cerge-ei.cz/events/the-review-of-economic-studies-tour-2018
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Pracovné ponuky 
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Voľné pozície na Inštitúte pre stratégie a analýzy (ISA), Úrad vlády SR 

 

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na Úrade vlády bude v najbližšej dobe obsadzovať pozíciu 

riaditeľa ISA a dve pozície analytikov. Očakávame silné analytické schopnosti, solídne znalosti 

ekonómie a ekonometrie, aktívnu znalosť angličtiny, iniciatívu, samostatnosť a ambíciu prispieť k 

zlepšeniu štátnej správy na Slovensku.  

 

Bližšie informácie: Katarína Rimegová (katarina.rimegova@vlada.gov.sk) a Jan Fidrmuc 

(jan.fidrmuc@gmail.com).  

 

 

Pracovné ponuky 

mailto:katarina.rimegova@vlada.gov.sk
mailto:jan.fidrmuc@gmail.com
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Slovenská ekonomická spoločnosť 

 

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. 

 

Prihláška za člena Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 

elektronicky na http://www.slovakecon.sk/logins/ 

Webová stránka Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 

http://www.slovakecon.sk/ 

FB stránka Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 

https://www.facebook.com/slovakecon/ 

Google Group Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 

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

spolocnost  

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


15 

 

Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

 

Predseda:  

Martin Kahanec, Ekonomická univerzita v Bratislave, Central European University, CELSI, IZA, 

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 

 

 

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


 

 

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 [at] 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 [at] 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
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