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Tlačová správa

Vyhlásenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti
k bezprostrednému ohrozeniu akademických slobôd kľúčových
pre zotrvanie Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti
K okamžitému zverejneniu

31. 3. 2017

Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti týmto vyjadruje solidaritu so Stredoeurópskou
univerzitou v Budapešti a hlboké znepokojenie v súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami,
ktoré bezprostredne ohrozujú akademické slobody kľúčové pre jej zotrvanie v Budapešti.
Akademické slobody sú pre všetky univerzity nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohli napĺňať svoje
poslanie.
Stredoeurópska univerzita v Budapešti, ponúkajúca programy akreditované v Maďarsku a v USA,
umožnila mnohým Slovákom, vrátane viacerých členiek a členov Slovenskej ekonomickej spoločnosti,
nadobudnúť kvalitné vzdelanie a uplatňovať ho v prospech spoločnosti. V medzinárodných porovnaniach
je Stredoeurópska univerzita v Budapešti v niektorých odboroch medzi 50 najlepšími na svete.
Prínos Stredoeurópskej univerzity pre spoločnosť, vedu a špeciálne akademickú obec v Maďarsku, na
Slovensku, v strednej Európe, ako aj vo svete je nespochybniteľný. Stredoeurópska univerzita zviditeľňuje
celú strednú Európu na medzinárodnej scéne.
Navrhovaná legislatíva bezprostredne ohrozuje akademické slobody v Maďarsku a vytvára nebezpečný
precedens pre všetky akademické inštitúcie v Maďarsku a vo svete.
Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti preto úctivo, ale naliehavo, žiada predkladateľov
spomínanej legislatívy, aby svoj návrh stiahli, a ďalšie legislatívne návrhy konzultovali so
Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti a ďalšími dotknutými univerzitami.
V Bratislave, 31. 3. 2017
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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 zaslúžili 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.
Martin Kahanec pôsobí ako profesor na Stredoeurópskej univerzite. Martin Kahanec, Martin Šuster a
Marcela Veselková sú absolventmi Stredoeurópskej univerzity.
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