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Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) organizovala v dňoch 2-3. októbra v Košiciach konferenciu 

Slovak Economic Association Meeting 2015 (SEAM2015), ktorá nadviazala na štyri úspešné ročníky 

konferencie Bratislava Economic Meeting. Partnermi konferencie SEAM2015 boli Ekonomická 

univerzita v Bratislave, Nadácia Tatra banky, Bureau van Dijk, Agentúra na podporu výskumu 

a vývoja, hotel Yasmin a hotel Golden Royal. 

Prvú plenárnu prednášku na tému experimentálnej ekonómie a tvorby politík predniesol Dr. Benedikt 

Herrmann z výskumného centra Európskej komisie. Druhú plenárnu prednášku na tému krízy 

v Eurozóne predniesol prof. Ľuboš Pástor z Chicago Booth School of Business, člen Bankovej rady 

NBS. 

V programe konferencie bolo množstvo ďalších zaujímavých prednášok z rôznych oblastí ekonómie 

a financií. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 130 účastníkov, z 22 krajín sveta, reprezentujúcich 56 

inštitúcií, či už univerzít, výskumných centier alebo národných bánk.  

„Cieľom konferencie je umožniť študentom a mladým výskumníkom v oblasti ekonómie získať 

spätnú väzbu na ich výskum od skúsených ekonómov zo zahraničia. Členovia Slovenskej 

ekonomickej spoločnosti sú ekonómovia pôsobiaci na zahraničných a domácich univerzitách, pričom 

ekonomická vedecká konferencia s takýmto zastúpením v Košiciah ešte nebola. Vytváranie možností 

vzájomnej spolupráce slovenských ekonómov pôsobiacich doma i v zahraničí považuje SES za svoju 

hlavnú prioritu “, uviedol predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti prof. Július Horváth z Central 

European University v Budapešti. 

„Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijal tak vysoký počet slovenských ekonómov, pôsobiacich 

v zahraničí. Veľmi silné zastúpenie máme aj z Českej republiky, najmä z Karlovej univerzity 

(CERGE a IES), z Českej akadémie vied, z Masarykovej univerzity a Českej národnej banky. Na 

budúci rok by sme chceli v tejto aktivite pokračovať spoločnou konferenciou Rakúskej a Slovenskej 

ekonomickej spoločnosti“, dodal prof. Horváth.  

 

Viac informácií na http://www.slovakecon.sk/seam2015/ 
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Slovenská ekonomická spoločnosť 

Slovenská ekonomická spoločnosť 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. Sídlom združenia je Katedra hospodárskej politiky, 

Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 


