
Zápisnica z valného zhromaždenia 

občianskeho združenia 

 

Slovenská ekonomická spoločnosť  

 

Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

konaného dňa 03.10.2015 o 17:30 hod v hoteli Yasmin Košice v rámci konferencie Slovak 

Economic Association Meeting 2015.  

 

Prítomní členovia: Július Horváth, Mikuláš Luptáčik, Tatiana Kluvánková, Martin Kahanec, 

Martin Šuster, Eduard Baumöhl, Juraj Sipko, Peter Katuščák, Štefan Lyócsa, Tomáš Výrost, 

Jan Fidrmuc, Jarko Fidrmuc, Vladimír Gazda, Ľuboš Pástor. 

 

Zápisnicu pripravili: Eduard Baumöhl, Július Horváth 

Program valného zhromaždenia  

1. Otvorenie a overenie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia. 

2. Správa predsedu o činnosti SES za obdobie 2014-2015 

3. Aktivity SES na najbližšie obdobie. 

4. Rôzne. 

 

1. Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril predseda SES Július Horváth. Skonštatoval, že 

valné zhromaždenie je uznášaniaschopné nakoľko sú prítomní členovia s celkovým počtom 

hlasov presahujúcich 1/3 zo všetkých hlasov. V rámci tohto bodu prebehla diskusia 

o relevantnosti pozície „fellows“ a prípadnom prehodnotení stanov SES do budúcnosti. 

 

2. Správa predsedu o činnosti SES za obdobie 2014-2015 

Július Horváth informoval prítomných členov o hospodárení, činnosti a výsledkoch združenia  

v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 

3. Aktivity SES na najbližšie obdobie 

Príprava organizácie Slovak Economic Association Meeting 2016 v Bratislave – Mikuláš 

Luptáčik informoval o spolupráci, termínoch a koordinácii organizácie konferencie 

s Rakúskou ekonomickou spoločnosťou. Za hlavných organizátorov konferencie boli zvolení 

Mikuláš Luptáčik a Martin Kahanec. Termín konania konferencie by bol 27-28. mája 2016, 

predbežné miesto konania je Ekonomická univerzita v Bratislave. V rámci diskusie boli 

navrhnutí viacerí hlavní rečníci, ktorí budú následne oslovení (Guriev, von Hagen, 

Zimmermann).  

 

4. Rôzne 

Členovia diskutovali o zavedení členského príspevku pre potreby organizácie najbližšej 

konferencie, ako aj tých ďalších. Prítomní členovia súhlasili, že zatiaľ členský príspevok 



ostáva vo výške 0 EUR, rovnako ako registračný poplatok na konferencie SES, najmä kvôli 

podpore účasti doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Náklady spojené 

s organizáciou konferencie sa budú naďalej riešiť formou sponzoringu. 

 

Július Horváth informoval, že celý navrhnutý program valného zhromaždenia bol 

prediskutovaný, poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 18:57  hod. 


