
Zápisnica z valného zhromaždenia občianskeho združenia  

Slovenská ekonomická spoločnosť 

Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

konaného dňa 14.06.2014 o 14:00 hod v spoločenskej miestnosti na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave, Dolnozemská 1.  

Prítomní členovia: Mikuláš Luptáčik, Martin Lábaj, Tatiana Kluvánková, Jana Výrašteková, 

Rudolf Sivák, Jana Péliová, Július Horváth, Martin Kahanec, Peter Katuščák, Štefan Lyócsa, 

Tomáš Výrost, Eduard Baumöhl, Pavel Gertler, Peter Tóth, Juraj Sipko, Tomáš Ondruška, 

Barbara Lajzová, Zuzana Brokešová, Maroš Servátka, Marcela Veselková, Jan Fidrmuc, Martin 

Šuster, Urban Kováč 

Zápisnicu pripravili: Zuzana Brokešová, Maroš Servátka 

Program valného zhromaždenia  

1. Otvorenie a overenie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a voľba zapisovateľa 

2. Schválenie zápisnice z valného zhromaždenia 2013 

3. Sprava predsedu o činnosti SES za 2012-2014 

4. Prijatie nových členov 

5. Voľba predstavenstva na obdobie 2014-16 

6. Aktivity SES na najbližšie obdobie 

7. Rôzne 

 

1. Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril predseda SES Maroš Servátka (MS). Skonštatoval, 

že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Funkciou zapisovateľa valného zhromaždenia 

bola poverená Zuzana Brokešová.  

 

2. Schválenie zápisnice z valného zhromaždenia 2013 

MS informoval, že zápisnica z valného zhromaždenia 2013 bola poslaná všetkým členom SES. 

Zároveň bola táto v hlasovaní členmi valného zhromaždenia schválená (za: 15, proti: 0, zdržal 

sa: 0). 

 

3. Správa predsedu o činnosti SES za 2012-2014 



MS informoval o stave spoločnosti a aktivitách, ktoré podnikol ako jej predseda za posledne 

2 roky: 

- Poznamenal, že pri prevzatí predsedníctva v 2012 spoločnosť de facto neexistovala. 

Informoval o administratívnej registrácii spoločnosti (registrácia na MV SR, získanie IČO, DIČ, 

založenie bankového účtu). Osobitná vďaka za pomoc pri administratívnych úkonoch patrí 

právnikovi Michalovi Radosovi z Virtual Scientific Laboratories, ktorý sa tiež spolupodieľal na 

príprave stanov spoločnosti. 

- SES už existuje aj oficiálne, všetky administratívne veci boli počas minulých dvoch rokov 

doriešené. S  cieľom aktívnejšieho zapojenie slovenských inštitúcii sa v roku 2013 sa sídlo 

spoločnosti presunulo na Katedru hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave.  

- Takisto v roku 2013 bolo v spolupráci s Radovanom Vadovičom (Carleton a VSL) vytvorené 

logo spoločnosti. 

- V roku 2014 sa spustila webová stránka SES (http://www.slovakecon.sk/). V súvislosti 

s vytvorením webovej stránky MS vyjadril poďakovanie Tomáš Výrostovi (EU Košice), ktorý 

stránku naprogramoval a spravuje ju. Zároveň MS poďakoval Martinovi Šustrovi (NBS) za 

návrh uchádzať sa o finančné prostriedky v NBS. Na základe žiadosti MS v roku 2013 

podporila NBS vytvorenie a administráciu webovej stránky SES. MS tiež informoval, že 

stránka je v súčasnosti dostupná len v slovenskom jazyku, ale je potrebné pripraviť aj jej 

anglickú verziu. Súčasťou stránky je databáza členov a pripravuje sa aj databáza doktorandov 

zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí. Má slúžiť ako informačná pomoc pre slovenských 

študentov, ktorí majú záujem študovať na zahraničných univerzitách. MS tiež informoval o 

možnosti stať sa členom SES pomocou registračného formulára na webovej stránke SES 

a vyzdvihol potrebu zaregistrovať sa na stránke aj pre existujúcich členov.  

- Okrem webovej stránky bola tiež založená Google Group SES, ktorá úspešne funguje. 

Informácia o zapísaní sa do skupiny je uvedená na webovej stránke.  

- MS informoval aj o založení a vydávaní Newslettera SES s polročnou periodicitou.  

- Informácia o zavedení prvého ročníka súťaže Best Student Paper v rámci BEM 2014. 

Zapojenie sa do súťaže podliehalo tvrdým kritériám a prvé miesto získal Peter Tóth 

z Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie odovzdal MS. Členovia spoločnosti diskutovali 

o možnostiach zmeny formátu súťaže napríklad samostatnou sekciou na BEM alebo vo forme 

posterovej sekcie v rámci BEM. 

- Informácia o úspešnosti zavedenia inštitucionálneho členstva, ktoré bolo členmi SES 

schválená na valnom zhromaždení 2013. V súčasnosti podala prihlášku za inštitucionálneho 

člena len NBS. Rektor EUBA, Rudolf Sivák poznamenal, že EUBA k tomuto kroku pristúpi v 

skorej budúcnosti. 

- Informácia o spoluorganizácií rôznych seminárov, prednášok a BEM 2014 pod hlavičkou 

spoločnosti. MS poďakoval rektorovi EUBA Rudolfovi Sivákovi za poskytnutie priestorov a 

podporu pri spoluorganizovaní konferencie. Takisto poďakoval Nadáci Tatra banky a Virtual 

Scientific Laboratories, ktoré poskytli finančné prostriedky. MS informoval, že VSL, ktoré 

organizuje BEM od roku 2008, plánuje pokračovať v organizácii konferencie aj naďalej 

http://www.slovakecon.sk/


a spolupracovať so SES ako jedným z partnerov konferencie. Cieľom BEM je prilákať do 

Bratislavy slovenských ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a inštitútoch, 

aby sa tu mohli stretnúť s domácimi kolegami. BEM zostáva konferenciou s dvojročnou 

periodicitou. 

- MS tiež informoval o úvahách organizovať výročnú konferenciu SES s názvom Slovak 

Economic Meeting v nepárnych rokoch mimo Bratislavy, kedy nie je BEM. 

 

4. Prijatie nových členov a fellows 

- MS informoval, že v stanovách SES je určené, že v predstavenstve môžu byt iba fellows a 

navrhol rozšírenie súčasného počtu fellows SES z dôvodu potreby zapojenia slovenských 

inštitúcii do štruktúr spoločnosti, nakoľko väčšina súčasných fellows pôsobí v zahraničí. 

Oprávnení voliť v tomto prípade sú len fellows.  

Navrhnutí a schválení noví fellows SES: Martin Šuster (NBS) (hlasovanie: za: 10 za, proti: 0, 

zdržal sa: 0), Eduard Baumöhl (EU Košice) (hlasovanie: za: 10 za, proti: 0, zdržal sa: 0) Štefan 

Lyócsa (EU Košice) (hlasovanie: za: 10 za, proti: 0, zdržal sa: 0), Tomáš Výrost (EU Košice) 

(hlasovanie: za: 10 za, proti: 0, zdržal sa: 0) a Juraj Sipko (SAV) (hlasovanie: za: 10 za, proti: 0, 

zdržal sa: 0), Marcela Veselková (UK a SGI) (hlasovanie: za: 9 za, proti: 0, zdržal sa: 0) a 

Vladimír Gazda (TU Košice) (hlasovanie: za: 13 za, proti: 0, zdržal sa: 0). 

 

5. Voľba predstavenstva na obdobie 2014-16 

Nový predsedom predstavenstva sa pre obdobie 2014-16 stal Július Horváth (CEU) 

(hlasovanie: za: 22 za, proti: 0, zdržal sa: 1). Predstavenstvo môže mať podľa stanov dvoch 

podpredsedov, za ktorých členovia SES schválili Martina Kahanca (CEU a CELSI) (hlasovanie: 

za: 22 za, proti: 0, zdržal sa: 1) a Tatianu Kluvánkovu - Oravskú (FM UK) (hlasovanie: za: 22 za, 

proti: 0, zdržal sa: 1). Za členov predstavenstva boli schválení Maroš Servátka (Canterbury) 

(ako odstupujúci predseda ostáva automaticky bez potreby hlasovania), Martin Lábaj (EUBA) 

(tajomník a pokladník, hlasovanie: za: 22 za, proti: 0, zdržal sa: 1), Martin Šuster (NBS) 

(hlasovanie: za: 22 za, proti: 0, zdržal sa: 1), Eduard Baumöhl (EU Košice) (hlasovanie: za: 22 

za, proti: 0, zdržal sa: 1), Jana Péliová (zastupujúca EUBA) (hlasovanie: za: 22 za, proti: 0, 

zdržal sa: 1), Juraj Sipko (zastupujúci SAV) (hlasovanie: za: 22 za, proti: 0, zdržal sa: 1). 

 

6. Aktivity SES na najbližšie obdobie a rozdelenie úloh 

- Príprava organizácie BEM 2016 (MS), príprava Newslettra (novým editorom bude Zuzana 

Brokešová), spravovanie SES Google group (MS a Radovan Vadovič), spravovanie webovej 

stránky SES (Tomáš Výrost). 

 

7. Rôzne 

- Mikuláš Ľuptáčik (EUBA) navrhol organizovať spoločnú konferenciu s Rakúskou 

ekonomickou spoločnosťou v roku 2016 vo Viedni alebo Bratislave. Rektor EUBA Rudolf Sivák 

ponúkol finančný príspevok i priestory EUBA pre potreby konferencie. Členovia diskutovali 



o zavedení členského príspevku pre potreby organizácie tejto konferencie. Jan Fidrmuc 

(Brunel) otvoril otázku či by rakúski sponzori boli ochotní sponzorovať akciu aj mimo územia 

Rakúska. Členovia valného zhromaždenia súhlasili so spoluorganizáciou konferencie s 

Rakúskou ekonomickou spoločnosťou. Mikuláš Luptáčik (EUBA) prisľúbil, že zistí záujem, 

zastreší spoluprácu zo strany členov Rakúskej ekonomickej spoločnosti a bude tlmočiť súhlas 

členov SES so spoločnou konferenciou. 

- Návrh na organizáciu konferencie SES v roku 2015. Predbežné miesto konania je 

v Košiciach. Martin Šuster navrhol, že sa predstavenstvo spoločnosti stretne na jeseň 2014 

a dohodne bližšie informácie i organizačné záležitosti.  

- MS vyjadril pochvalu Martinovi Lábajovi (EUBA) za organizáciu podujatia Letná škola 

slovenských ekonómov v Belušských Slatinách, ktorá sa bude konať v dňoch 3-6. 7. 2014, 

Martinovi Kahancovi za prípravu a organizáciu podujatia Bratislava Economic Fair, ktoré sa 

konalo spolu s BEM a tiež Katedre hospodárskej politiky EUBA, Odboru výskumu NBS a 

Centru pre ekonómiu a financie FMFI UK za organizáciu Bratislava Economic Seminar. 

- Členovia valného zhromaždenia poďakovali MS za jeho činnosť a iniciatívu v rámci SES. 

Osobitnú pochvalu MS vyjadril rektor EUBA Rudolf Sivák.  

- Členovia valného zhromaždenia si pripomenuli prof. Kolomana Ivaničku a vyjadrili ľútosť, že 

nás opustil. 

 

MS informoval, že bol prerokovaný celý navrhnutý program valného zhromaždenia, 

poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 15:27 hod. 


