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Zápisnica z valného zhromaždenia občianskeho združenia 
Slovenská ekonomická spoločnosť 

 
Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
konaného dňa 28.05.2016 o 16:00 hod v miestnosti B1.02 na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave, Dolnozemská 1. 
 
Prítomní členovia: 35 členov podľa prezenčnej listiny 
 
Zápisnicu pripravil: Andrej Svorenčík 
Zápisnicu overil: Martin Lábaj 
 
 
 Program valného zhromaždenia: 

1. Otvorenie a overenie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a 
vymenovanie zapisovateľa a overovateľa 

2. Zmena stanov 
3. Oznámenie nových Fellows 
4. Správa tajomníka SES 
5. Cena Martina Filka  
6. Správa predsedu SES 
7. Voľba nového predsedu SES 
8. Voľby členov Predstavenstva SES 
9. Voľby podpredsedov, tajomníka a pokladníka SES 
10. Voľba členov revíznej komisie 
11. Ostatné 

 
 
 

1. Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril predseda SES Július Horváth (JH). 
Skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Funkciou 
zapisovateľa valného zhromaždenia bol poverený Andrej Svorenčík 
a overovateľom sa stal Martin Lábaj. 

 
2. Na zlepšenie uznášaniaschopnosti budúcich valných zhromaždení SES JH 

navrhol vypustiť prvú vetu z článku VII odsek 2 stanov SES: „Valné 
zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenej tretina z 
celkového počtu členov s právom hlasovať.“ 
Návrh bol prijatý jednohlasne. 
 

3. Od zmien stanov SES vo februári 2016, fellowa môže navrhnúť ktorýkoľvek 
existujúci fellow a hlasovanie prebieha tajne a elektronicky. Fellows majú 
k dispozícií životopis, zoznam publikácií a zdôvodnenie návrhu. V máji 
prebehli po prvý krát voľby v novom formáte. JH oznámil výsledky tajného 
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hlasovania o voľbe nových fellows.  Zvolení boli Miroslav Beblavý (za: 12 
proti: 0) a Andrej Svorenčík (za: 12 proti:0) Počet Fellows oprávnených 
hlasovať: 22. 

 
4. Tajomník SES Martin Lábaj predniesol správu o stave SES.  

 Členská základňa: Počet riadnych členov dosiahol 99. V apríli a máji 
sme počas príprav na výročnú konferenciu získali ca 20 členov, kedže 
členovia mali zvýhodnený účastnícky poplatok. Na porovnanie 
Rakúska ekonomická spoločnosť má ca 270 členov. Máme aj troch 
inštitucionálnych členov: NBS, CELSI a Ekonomický ústav SAV.  

 Od júna 2016 bude raz mesačne predstavenstvu SES predložený 
zoznam nových členov, ktorí sa zaregistrovali na webstránke SES. 

 Fellows SES: Smrťou Martina Filka sa počet fellows najprv znížil na 
22. Po voľbách (viď bod 3) je súčasný počet fellows 24.  

 Financie: SES mala na účte k 1.1. 2016 2080 eur. Okrem výdavkov za 
vedenie účtu, boli ostatné príjmy a výdavky v priebehu roka spojené 
s organizáciou výročnej konferencie. Príjmy tvorilo vložné a príspevky 
od NBS a RRZ. V rámci výročnej konferencie sme nadobudli 8 rollupov 
s logom SES. 

 
5. JH prezentoval návrh na zriadenie Ceny Martina Filka. 

 Štatút ceny: Cena Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na 
Slovensku udelovanej slovenským ekonómom alebo ekonómom s 
trvalým 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. Cena bude po prvýkrát 
udelená v roku 2018 a následne udelovaná s dvojročnou periodicitou. 
Nositeľ ceny prednesie plenárnu prednášku na výročnej konferencií 
SES. O cene bude rozhodovať trojčlenná komisia v zloženení Asena 
Filková, prezident SES a Ľudovít Ódor. Finančná dotácia na cenu bude 
rozhodnuta predsedníctvom SES v roku udelenia ceny. 

 Diskusia sa týkala vekovej hranice, porovnateľným cenám v zahraničí 
(Clarkova medaila v USA, Cena Kateřiny Šmídkové v ČR, Gossenova 
cena Nemeckej ekonomickej spoločnosti). Cena „mladý ekonóm“ bude 
naďalej udelovaná študentom ekonómie, ktorý odprezentujú najlepší 
článok na výročnej konferencií SES. 

 Návrh na zriadenie ceny a jej štatút boli prijaté jednohlasne. 
 

6. Správa predsedu SES 
 Cenu „mladý ekonóm“ za najlepší článok konferencie získal Pavol 

Majher z Vienna Graduate School of Economics (článok: Firm entry 
and exit, investment irreversibility, and business cycle dynamics) 

 Výročné konferencie v Košiciach (2015) a v Bratislave (2016) predčili 
očakávania po organizačnej, realizačnej, reputačnej i obsahovej 
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stránke. V najbližšej dobe SES zašle ďakovné listy sponzorom 
bratislavskej konferencie. Martin Kahanec a Mikuláš Luptáčik  budú 
spolu so zástupcom NOeG Philippom Schmidt-Denglerom 
spolueditovať špeciálne číslo časopisu Empirica. 

 V marci 2016 SES zorganizovala workshop Najlepší z možných svetov: 
Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike. 

 V apríli 2016 SES vydala stanovisko „Podporujeme vyššiu hodnotu za 
verejné peniaze.“ 

 V máji 2016 SES spustila stránku na Facebooku. Stránku administruje 
Andrej Svorenčík v spolupraci s Brianom Fabom, Marekom Hlaváčom 
a Marošom Servátkom. 

 
7. JH nominoval Martina Kahanca (MK) za nového predsedu SES.  Diskusia 

vyzdvihla jeho vedecké kvality i doterajšie pôsobenie v predstavenstve 
spoločnosti. Martin Kahanec bol zvolený jednohlasne. MK prevzal vedenie 
valného zhromaždenia, poďakoval JH a ostatným predsedom SES za ich prácu na 
rozvoji spoločnosti za 8 rokov od jej založenia. 

 
8. Voľby členov Predstavenstva. Za členov predstavenstva SES na nasledujúce dva 

roky boli zvolení: 
 Eduard Baumöhl (za: 31, proti: 0, zdržal sa: 4) 
 Ján Fidrmuc (za: 30, proti: 0, zdržal sa: 5)  
 Tatiana Kluvánková (za: 32, proti: 0, zdržal sa: 3) 
 Jana Péliová (za: 31, proti: 0, zdržal sa: 4) 
 Andrej Svorenčík (za: 31, proti: 0, zdržal sa: 4)  
 Martin Šuster (za: 32, proti: 0, zdržal sa: 3)  
 Marcela Veselková (za: 31, proti: 0, zdržal sa: 4)  
 Tomáš Výrost (za: 31, proti: 0, zdržal sa: 4)  

 
9. Nové predstavenstvo zvolilo dvoch podpredsedov Tatiana Kluvánková (za: 7, 

proti: 0, zdržal sa: 2) a Martin Šuster (za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2). Za tajomníka 
a pokladníka bol zvolený Eduard Baumöhl (za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1). MK 
poďakoval doterajšiemu tajomníkovi a pokladníkovi Martinovi Lábajovi za jeho 
doterajšiu činnosť. 

 
10. Prebehli voľby nových členov revíznej komisie.  Zvolení boli Juraj Sipko (za: 31, 

proti: 0, zdržal sa: 4), Tomáš Krištofóry (za: 31, proti: 0, zdržal sa: 4) a Zuzana 
Fungáčová (za: 31, proti: 0, zdržal sa: 4).  

 
11. Ostatné 

 Diskusia o mieste a dátume konania budúcich konferencií. Z diskusie 
vyplynulo, že by sme mali plánovať konferencie dva roky dopredu, tak 
aby sa konferencia uskutočnila každý druhý rok mimo Bratislavy. 
Banská Bystrica a Nitra, ani žiadna iná lokalita, v súčasnosti 
neprejavujú potenciál iniciatívy zdola. Pokiaľ nenájdeme iného 
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vhodného lokálneho spoluorganizátora, Košice budú miestom 
konferencie v roku 2017. V prípade Košíc termín by mal kryť 
s Košickým maratónom.  

 Mikuláš Luptáčik informoval o plánoch NHF EUBA transformovať 
časopis Nová ekonomika na e-journal vo vydavateľstve De Gruyter 
ako aj o možnosti spolupráce SES a NHF na tomto časopise.  Prebehla 
opäť debata, či by SES mala mať svoj vlastný časopis. Padol návrh, či 
by jedno číslo ale časť jedného čisla Ekonomického časopisu nemohla 
byť venovaná vybraným príspevkom z našej výročnej konferencie.  

 MK informoval o zvýšených aktivitách SES, ktoré presahujú hranice 
SES a dotýkajú sa celospoločenských tém (viď bod 6). Konsenzus je, že  
SES zotrváva apolitickou a odbornou spoločnosťou. To však SES 
nebraní zapájať sa do tém, ktoré sa dotýkajú napĺňania jej cieľov 
stanovených v stanovách SES, a ku ktorým sa môžme odborne 
vyjadriť.  

 Prebehla debata o možnej budúcej spolupráci s Klubom 
ekonomických analytikov. SES je otvorená spolupráci.  

 
MK informoval, z e bol prerokovaný celý navrhnutý program valného zhromaz denia, 
poďakoval prí́tomným za úc asť a valné zhromaždenie ukončil o 17:11 hod. 


