
Zápisnica z valného zhromaždenia  
občianskeho združenia 

                   Slovenská ekonomická spoločnosť, Nejedlého 65, 841 02 Bratislava 

konaného dňa 28.06.2013 o 16:30 hod v miestnosti 4B.26 (zasadacia miestnosť Katedry 

hospodárskej politiky) na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská 1.  

Prítomní členovia: Martin Berka, Zuzana Brokešová, Koloman Ivanička, Martin Lábaj, Mikuláš 

Ľuptáčik, Július Horváth, Viliam Pálenik, Jana Péliová, Maroš Servátka, Rudolf Sivák, Martin 

Šuster, Rastislav Telgársky 

Zápisnicu pripravili: Zuzana Brokešová, Jana Péliová, Maroš Servátka 

Program valného zhromaždenia  

1. Otvorenie 
2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti za rok 2012/13 
3. Návrh zmeny sidla spolocnosti 
4. Návrh zmeny stanov na zavedenie inštitucionálneho členstva 
5. Členské príspevky 
6. Rezignácia Urbana Kováča na post tajomníka SES a návrh na vymenovanie Martina 

Lábaja (Katedra hospodárskej politiky EUBA) za nového tajomníka SES 
7. Logo SES 
8. Príprava webovej stranky 
9. BEM 2014 
10. Cena mladého ekonóma 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
1. Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril predseda SES Maroš Servátka. Skonštatoval, že  
valné zhromaždenie je uznášaniaschopné nakoľko sú prítomní členovia s celkovým počtom 
hlasov presahujúcich 1/3 zo všetkých hlasov.  
 
2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti za rok 2012/13 (Maroš Servátka; ďalej MS). 
- Informácia o úspešnej administratívnej registrácii spoločnosti (registrácia na MV SR, IČO, 
DIČ, bankový účet). MS poďakoval Michalovi Radosovi za pomoc pri registrácii spoločnosti. 
- Bola založená Google Group SES, ktorá úspešne funguje. 
- Vyšlo prvé číslo Newslettera SES – Call na informácie o pripravovaných podujatiach mesiac 
pred plánovaným vydaním, následne distribuovať na pracoviskách v SR. MS informoval, že 
ďalšie vydanie Newslettera bude v auguste/septembri. 
- Na návrh Martina Šustera (NBS), MS požiadal guvernéra NBS o grant 1000 Euro na 
vytvorenie webovej stránky SES. Guvernér žiadosti vyhovel a udelil SES grant v plnej výške. 
Prostriedky musia byť použité do jedného roka. 
- Plánovaná prednáška Elinor Ostrom, zrušená a nahradená prednáškou profesora Daniela 
Bromleyho, ktorú zorganizovala Táňa Kluvánková-Oravská(CETIP). 
- Informácia o plánoch spoločnosti  

- Vytvorenie prepojenia medzi slovenskými inštitúciami 



- Grant Nadácie Tatra banky na BEM 2014 + cena mladého ekonóma 
- ďalšie aktivity vítané 

 
3. Návrh zmeny sídla spoločnosti 
- schválené (hlasovanie; za:12, proti: 0, zdržal sa: 0) 
Nová adresa: 
Slovenská ekonomická spoločnosť 
Katedra hospodárskej politiky,  
Národohospodárska fakulta,  
Ekonomická univerzita,  
Dolnozemská cesta 1,  
852 35 Bratislava 
 
4. Návrh zmeny stanov v článku č. IV, na zavedenie inštitucionálneho členstva. 
(hlasovanie; za:12, proti: 0, zdržal sa: 0) 
Nové znenie čl. IV-3.: Riadnym členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo 
právnická osoba, ktoré vyplnia združeniu  členskú prihlášku a zaplatí ročný členský príspevok. 
O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Členské pre právnické osoby sa 
určuje dohodou s predstavenstvom spoločnosti, pričom sa zohľadňuje veľkosť inštitúcie a 
charakter jej pôsobenia. 
- Viliam Páleník (SAV) informoval o možnosti financovania SES zo štátneho rozpočtu ako 
inštitúciu pri SAV, jeden z potrebných dokladov je správa o činnosti spoločnosti, prisľúbil 
predsedovi, že sprostredkuje ďalšie informácie. 
 
5. Členské príspevky 
Návrh Maroša Servátku na členský príspevok pre fyzické osoby na rok 2013 vo výške 0,- Eur 
(hlasovanie; za:12, proti: 0, zdržal sa: 0) 
Mikuláš Luptáčik (EUBA) navrhuje členský príspevok od roku 2014 aj pre fyzické osoby 
Návrh na zmenu stanov: Členský príspevok pre právnické osoby sa určí po dohode 
s predstavenstvom SES po zohľadnení inštitúcie a charaktere jej pôsobenia. (kompletné 
znenie čl. IV-3 v bode 3.) 
(hlasovanie; za:12, proti: 0, zdržal sa: 0)  
- Rudolf Sivák (EUBA) – spomenul možnosť získania financií aj z rozpočtu Ekonomickej 
univerzity 
- Martin Šuster – pripomenul potrebu definovať práva a povinnosti inštitucionálnych členov.  
- Maroš Servátka informoval, že inštitúcie budú riadnymi členmi, ktorých práva a povinnosti 
sú už obsiahnuté v stanovách. 
- Viliam Pálenik – spomenul, potrebu definície úrovne inštitúcie pre inštutucionálne členstvo 
(fakulty a katedry na univerzite, ústavy SAV a pod.). Prítomní členovia sa zhodli, že členmi 
môže byť len riadna právnická osoba, tj. napríklad univerzita, ale nie jednotlivé katedry. 
 
6. Rezignácia Urbana Kováča na post tajomníka SES a návrh na vymenovanie Martina Lábaja 
(Katedra hospodárskej politiky EUBA) za nového tajomníka SES.  
(hlasovanie; za:11, proti: 0, zdržal sa: 1) 
- návrh na dočasné spojenie funkcie tajomníka a pokladníka spoločnosti  
- Július Horváth (CEU) navrhol oficiálne poďakovať Urbanovi Kováčovi za doterajšiu činnosť. 
 



7. Informácia o vytvorení loga SES 
- Maroš Servátka predstavil logo SES, ktoré nechal pripraviť v spolupráci s Radovanom 
Vadovičom (Carleton University). 
 
8. Príprava webovej stránky 
- predseda informoval o ponuke Tomáša Vyrosta, Štefana Lyócsu a Eduarda Baumöhla 
z Ekonomickej univerzity v Košiciach pomôcť s tvorbou webovej stránky 
- potreba vytvoriť pracovnú komisiu pre potreby obsahového zamerania – v prípade 
dobrovoľnej participácie je potrebné ozvať sa Marošovi Servátkovi. 
- Koloman Ivanička (STUBA) pripomenul potrebu zabezpečiť, aby stránka bola vytvorená na 
štandardne využívanej platforme.  
 
9. BEM 2014 
- Maroš Servátka informoval o návrhu na konanie BEM 2014 na pôde Ekonomickej univerzity 
v Bratislave s cieľom prilákať čo najväčšie množstvo študentov. Rektor EUBA, Rudolf Sivák 
vyslovil podporu tomuto návrhu.  
 
10. Cena pre mladého ekonóma 
- Maroš Servátka informoval o príprave udeľovania cien mladého ekonóma v rámci BEM 
2014 
- keďže aj NBS aj VÚB udeľujú obdobné ceny. NBS za záverečné práce, VÚB za články 
v zahraničných karentovaných časopisoch, v diskusií padol návrh na naviazanie ceny na BEM 
a jej rozlíšenie na dve samostatné kategórie:  
i. Cena za celoživotné dielo – pozvaná prednáška na BEM a  
ii. Cena pre mladého ekonóma – za najlepší príspevok na BEM. Mikuláš Luptáčik: výber 3 
finalistov, po ich vystúpeniach hlasovanie zúčastnených a vyhlásenie víťaza pri slávnostnej 
večeri.  
- kritika toho návrhu spočívala najmä v ťažkej porovnateľnosti príspevkov vzhľadom na 
rôznorodé tematické zameranie jednotlivých príspevkov. Július Horváth však pripomenul, že 
je výber témy prezentujúceho je jedným z prvkov hodnotenia.  
 
11. Rôzne 
- Mikuláš Luptáčik navrhol vstup spoločnosti do International Economic Association  
(hlasovanie; za:12, proti: 0, zdržal sa: 0). Mikuláš Luptáčik prisľúbil, že spolu s Martinom 
Lábajom zistia podmienky prijatia a pripravia prihlášku.   
 
- Mikuláš Ľuptáčik navrhol organizovať spoločnú konferenciu s Rakúskou ekonomickou 
spoločnosťou. Július Horváth, Rudolf Sivák, Martin Šuster navrhli zmeniť rok konania BEM 
z párneho roka na nepárny (2014, 2015 (spolu s rakúskou spoločnosťou v Bratislave), 2017). 
Maroš Servátka pripomenul potrebu zachovania dvojročného intervalu medzi BEM.  
- Viliam Páleník navrhol vytvorenie adresára špecializovaných inštitúcií a obdobných združení 
(napr. Štatistická spoločnosť) a komunikovať s nimi.  
 
12. Maroš Servátka informoval, že bol prejednaný celý navrhnutý program valného 

zhromaždenia, poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 18 hod. 

 


