Slovenská ekonomická spoločnosť

Zápisnica z valného zhromaždenia občianskeho združenia
22. 9. 2018 v Bratislave
Prítomní členovia: Podľa prezenčnej listiny: 33 členov
Zápisnicu pripravil: Martin Šuster
Zápisnicu overil: Jan Fidrmuc
Program valného zhromaždenia:
1. Schválenie programu.
2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti.
3. Finančná správa a rozpočet.
4. Voľby predstavenstva a revíznej komisie.
5. Aktivity na ďalšie obdobie.
6. Rôzne.
1. Program VZ bol schválený všetkými prítomnými členmi. Za zapisovateľa bol určený
Martin Šuster a za overovateľa Jan Fidrmuc.
2. Predseda SES Martin Kahanec ústne predniesol správu o činnosti spoločnosti.
Vyzdvihol nasledovné body:
- konferencia: SEAM 2018 – veľmi pozitívne hodnotenie, vďaka Martinovi Šustrovi,
Edovi Baumöhlovi, Tomášovi Výrostovi, Pavlíne Stachovej, sponzorom,
gratulácie Andrejovi Svorenčíkovi k cene Martina Filka a Dagmare Celik
Katreniak k cene mladej ekonómky,
- prvýkrát bola udelená cena Martina Filka: v komisii sú Ľudo Ódor, Asena Filková
a Martin Kahanec,
- vo februári bola odhlasovaná zmena stanov, najmä ohľadom formálnych
náležitosti ktoré požadovalo ministerstvo vnútra,
- SEA je členom International Economic Association,
- rozvíja sa užšia spolupráca s ekonomickými spoločnosťami vo V4 - pozvali nás
do Egeru, Debrecenu, s Českou společností ekonomickou plánujeme spoločnú
konferenciu,
- spoločne s EU SAV konferencia o Pension-Ageing-Public Finances,
- uskutoční sa Ronald Coase Institute workshop v decembri 2018,
- pokračujú práce na terminologickom korpuse (A. Svorenčík a kol.),
- úspešne pokračuje štvrťročný newsletter (editor Z. Brokešová),
- SEA podporila CEU, princíp akademickej slobody a plurality.

- venujeme sa meraniu produkcie slovenských ekonómov podľa publikačných
výstupov, výsledky budú zverejnené na stránke SEA,
- SEA podporila projekt ekonomickej olympiády na Slovensku, finalisti boli pozvaní
aj na výročnú konferenciu,
- poďakovanie webmastrovi T. Výrostovi aj editorom facebook stránky B. Fabovi, Z.
Brokešovej a A. Svorenčíkovi,
- SEA má 160 členiek a členov, inštitucionálni členovia sú NBS, EUBA, EU SAV,
CELSI.
Rozhodnutie schválené jednomyseľne: VZ berie na vedomie správu predsedu SES.
3. Finančná správa a rozpočet
- Eduard Baumöhl, tajomník spoločnosti, predniesol správu o príjmoch a
výdavkoch spoločnosti v rokoch 2017 a 2018 a plán výdavkov na roky 20182019.
- Počiatočný stav na účte v januári 2017 bol 5085 eur, ku koncu roka 2018 sa
predpokladá zostatok približne 4000 eur.
- Najväčšie plánované výdavky v najbližšom roku budú 624 USD členské v IEA,
cca 1500 eur webstránky, a do cca 15 000 konferencia SEAM2019.
- Revízna komisie zastúpená Tomášom Krištofórym a Zuzanou Fungáčovou
potvrdila súlad vynaložených výdavkov so stanovami a rozhodnutiami valného
zhromaždenia.
Rozhodnutie schválené jednomyseľne: VZ berie na vedomie správu o príjmoch
a výdavkoch a schvaľuje plán výdavkov na roky 2017-2018.
4. Voľby
- Za skrutátorov boli jednomyseľne zvolení Mária Širáňová, Brian Fabo a Marián
Šaling.
- Postup volieb bol schválený 31 hlasmi za, 2 proti.
- Výsledky hlasovania za predsedu SEA: Martin Šuster 29 hlasov, ostatní kandidáti
získali menej ako polovicu hlasov.
- Výsledky hlasovania za členov predstavenstva: Andrej Svorenčík 27, Eduard
Baumöhl 26, Tomáš Výrost 21, Tatiana Kluvánková 20, Jan Fidrmuc 19, Jana
Péliová 19, Marcela Veselková 19, Zuzana Fungáčová 17, ostatní kandidáti
získali menej ako polovicu hlasov.
- Výsledky hlasovania do revíznej komisie: Krištofóry 29, Lučivjanská 26, Povala
25, ostatní kandidáti získali menej ako polovicu hlasov.
Rozhodnutie valného zhromaždenia: za predsedu SEA bol zvolený Martin Šuster,
za členov predstavenstva Andrej Svorejčík, Eduard Baumöhl, Tomáš Výrost,
Tatiana Kluvánková, Jan Fidrmuc, Jana Péliová, Marcela Veselková a Zuzana
Fungáčová. Za členov revízej komisie boli zvolení Tomáš Krištofóry, Katarína
Lučivjanská a Pavol Povala
Nové predsedníctvo zvolilo za podpredsedov Eduarda Baumöhla a Marcelu
Veselkovú.

5. Aktivity na ďalšie obdobie
Predseda SEA informoval o plánovaných aktivitách spoločnosti:
- výročná konferencia SEAM2019 by mala byť v spolupráci s Českou společností
ekonomickou,
- SEA sa intenzívnejšie zapojí do prípravy ekonomickej olympiády, najmä čo sa
týka prípravy otázok a spolupráce v rámci Visegrádu, ako aj s organizátormi
medzinárodnej ekonomickej olympiády,
- pokračujú práce na terminologickom korpuse, hodnotení výstupov ekonómov
a pravidelný newsletter.
Rozhodnutie schválené jednomyseľne: VZ berie na vedomie správu predsedu
SES.
6. Rôzne
- Martin Šuster informoval o potrebe upraviť stanovy niekedy v budúcom roku,
najmä zefektívnenie procesu volieb a zapojenie odchádzajúceho predsedu do
činnosti predstavenstva.
- Bude potrebné rozhodnúť o návrhoch na ďalších fellows, predstavenstvo vyzve
na nominácie a zorganizuje hlasovanie.

V Bratislave 22.9.2018
Zapísal: Martin Šuster
Overili: Jan Fidrmuc
Martin Kahanec

