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Newsletter je vydávaný Slovenskou ekonomickou spoločnosťou. Príspevky o konferenciách, 

workshopoch, prednáškach, seminároch či iných podujatiach, štipendiách, možnostiach vedeckých 

pobytov, špeciálnych vydaniach vedeckých časopisov a podobných aktivitách sú vítané. Radi by 

sme sa tiež dozvedeli o vašich profesionálnych novinkách a úspechoch.  

Editorom Newslettra je Zuzana Brokešová, zuzana.brokesova [at] euba.sk 

Príspevky môžu byť v slovenskom alebo anglickom jazyku. Posielajte ich, prosím, na adresu 

newsletter [at] slovakecon.sk v nasledujúcej forme: 

Názov príspevku: 

Autor: 

E-mail: 

Text: 

 

 

This newsletter is issued by the Slovak Economic Association. Contributions about conferences, 

workshops, seminars, scholarships, special issues of journals or other activities are welcome. We 

would also like to hear about your news and accomplishments.  

Newsletter is edited by Zuzana Brokesova, zuzana.brokesova [at] euba.sk 

We accept contributions in Slovak or English. To submit your item, please email it to newsletter [at] 

slovakecon.sk in the following form: 

Title: 

Author: 

E-mail: 

Text: 

 

mailto:zuzana.brokesova@euba.sk
mailto:zuzana.brokesova@euba.sk
mailto:newsletter@slovakecon.sk
mailto:newsletter@slovakecon.sk
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Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

 
Predseda:  

Martin Kahanec, Central European University, email: martin.kahanec [at] celsi.sk  

 
Bývalý predseda:  

Július Horváth, Central European University, email: horvathj [at] ceu.hu  

Mikuláš Luptáčik, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: Mikulas.Luptacik [at] wu-wien.ac.at 

Maroš Servátka, Macquarie Graduate School of Management, email: maros.servatka [at] 

mgsm.edu.au 

 
Podpredsedovia:  

Tatiana Kluvánková-Oravská, Univerzita Komenského, CETIP, email: tana [at] cetip.sk 

Martin Šuster, Národná banka Slovenska, email: martin.suster [at] nbs.sk 

 
Členovia predstavenstva: 

Eduard Baumöhl, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: eduard.baumohl [at] euke.sk 

Ján Fidrmuc, Brunel University, email: jan.fidrmuc [at] brunel.ac.uk 

Tatiana Kluvánková-Oravská, Univerzita Komenského, CETIP, email: tana [at] cetip.sk 

Jana Péliová, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: jana.peliova [at] euba.sk 

Andrej Svorenčík, University of Mannheim, email: svorencik [at] uni-mannheim.de 

Martin Šuster, Národná banka Slovenska, email: martin.suster [at] nbs.sk 

Marcela Veselková, Úrad vlády SR, email: marcela.veselkova [at] vlada.gov.sk  

Tomáš Výrost, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: tomas.vyrost [at] euba.sk 

 
Tajomník: 

Eduard Baumöhl, Ekonomická univerzita v Bratislave, email: eduard.baumohl [at] euke.sk 

 
Revízna komisia: 

Juraj Sipko, Ekonomický ústav SAV  

Tomáš Krištofóry, Mendel University in Brno 

Zuzana Fungáčová, Bank of Finland 

 
Cieľom spoločnosti je združovať slovenských ekonómov a prispievať k rozvoju a popularizácii 

ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu. SES bude tiež podporovať 

skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu 

mladých talentov a pokračovať v tradícii organizovania konferencie slovenských ekonómov. 

Členstvo v spoločnosti je otvorené vedeckým ekonómom, odborníkom z praxe, doktorandom 

i študentom a tiež odbornej verejnosti. 

mailto:martin.kahanec@celsi.sk
mailto:tana@cetip.sk
mailto:martin.suster@nbs.sk
mailto:eduard.baumohl@euke.sk
mailto:jan.fidrmuc@brunel.ac.uk
mailto:tana@cetip.sk
mailto:jana.peliova@euba.sk
mailto:martin.suster@nbs.sk
mailto:eduard.baumohl@euke.sk
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Slovenská ekonomická spoločnosť bola prijatá za plného člena 

Medzinárodnej ekonomickej asociácie (IEA) 

 

Slovenská ekonomická spoločnosť bola prijatá za plného člena Medzinárodnej ekonomickej 

asociácie (IEA), svetovej federácie národných ekonomických spoločností založenej v roku 1950 na 

rozvoj ekonomickej vedy a hospodárskej politiky. Členstvo v IEA je medzinárodným uznaním 

Slovenskej ekonomickej spoločnosti ako reprezentanta komunity slovenských ekonómov. Každú 

krajinu môže zastupovať len jedna ekonomická asociácia.  

 

 

Zo života SES 
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Vyhlásenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti k bezprostrednému 

ohrozeniu akademických slobôd kľúčových pre zotrvanie 

Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti  

Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti týmto vyjadruje solidaritu so Stredoeurópskou 

univerzitou v Budapešti a hlboké znepokojenie v súvislosti s navrhovanými legislatívnymi 

zmenami, ktoré bezprostredne ohrozujú akademické slobody kľúčové pre jej zotrvanie v 

Budapešti.  

Akademické slobody sú pre všetky univerzity nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohli napĺňať 

svoje poslanie.  

Stredoeurópska univerzita v Budapešti (Central European University), ponúkajúca programy 

akreditované v Maďarsku a v USA, umožnila mnohým Slovákom, vrátane viacerých členiek a 

členov Slovenskej ekonomickej spoločnosti, nadobudnúť kvalitné vzdelanie a uplatňovať ho v 

prospech spoločnosti. V medzinárodných porovnaniach je Stredoeurópska univerzita v Budapešti v 

niektorých odboroch medzi 50 najlepšími na svete.  

Prínos Stredoeurópskej univerzity pre spoločnosť, vedu a špeciálne akademickú obec v Maďarsku, 

na Slovensku, v strednej Európe, ako aj vo svete je nespochybniteľný. Stredoeurópska univerzita 

zviditeľňuje celú strednú Európu na medzinárodnej scéne.  

Navrhovaná legislatíva bezprostredne ohrozuje akademické slobody v Maďarsku a vytvára 

nebezpečný precedens pre všetky akademické inštitúcie v Maďarsku a vo svete. 

Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti preto úctivo, ale naliehavo, žiada 

predkladateľov spomínanej legislatívy, aby svoj návrh stiahli, a ďalšie legislatívne návrhy 

konzultovali so Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti a ďalšími dotknutými univerzitami.  

https://www.facebook.com/ceuhungary/
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Cena Martina Filka 

K prvému výročiu tragickej smrti Martina Filka († 28.3.2016) Slovenská ekonomická spoločnosť, 

dobrovoľné vedecké a profesné združenie slovenských ekonómov, vyhlasuje Cenu Martina Filka 

za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku. 

Cenu Martina Filka udeľuje Slovenská ekonomická spoločnosť za prínos k rozvoju ekonómie na 

Slovensku. Je udeľovaná slovenským osobnostiam alebo osobnostiam s pobytom na území 

Slovenskej republiky do veku 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 udeľovaná s 

dvojročnou periodicitou. 

O udeľovaní ceny rozhodlo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti dňa 28.mája 

2016 v Bratislave. 

Za členov Rady Ceny Martina Filka, ktorá z nominovaných kandidátov navrhuje laureáta alebo 

laureátku Ceny Martina Filka predsedníctvu Slovenskej ekonomickej spoločnosti, boli valným 

zhromaždením Slovenskej ekonomickej spoločnosti schválení: 

Asena Filková, ekonómka a manželka Martina Filka, 

Ľudovít Ódor, ekonóm a spoluautor projektu Hodnota za peniaze a 

Martin Kahanec, ex officio ako predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti. 

Stanovisko manželky Aseny Filkovej a rodiny Martina Filka: „Cenu Martina Filka udeľovanú 

Slovenskou ekonomickou spoločnosťou si vážime a podporujeme, lebo veríme, že aj s jej 

pomocou sa podarí šíriť a napĺňať Martinove myšlienky a plány pre našu krajinu. Budeme radi, ak 

sa Martinov príbeh stane pre mladých ľudí inšpiráciou, ako sa to v tejto krajine dá robiť.“ 

Stanovisko Ľudovíta Ódora: „Som veľmi rád, že takáto cena vznikla. Kvalitní štátni úradníci sú totiž 

často nedocenení. Nadávať na systém je ľahké, oveľa ťažšie je však vyhrnúť si rukávy a pokúsiť sa 

o zmenu zvnútra. Martin Filko bol odhodlaný veci verejné posúvať k lepšiemu. Nehľadiac na 

množstvo prekážok na ceste alebo na vyššie možné zárobky v súkromnom sektore. Verím, že 

Cena Martina Filka bude šíriť tento jeho odkaz ďalej.“ 

Stanovisko Martina Kahanca: „Presne pred rokom nás šokovala správa o tragickej smrti Martina 

Filka. Martin bol excelentným vedcom, zakladajúcim členom a fellowom Slovenskej ekonomickej 

spoločnosti, a inšpiráciou pre celú ekonomickú komunitu. Bol vášnivým bojovníkom za 

uplatňovanie ekonomických metód v hospodárskej praxi, za dôkazmi podporované rozhodovanie 

pre lepší a spravodlivejší svet. Slovenská ekonomická spoločnosť už 28. mája 2016 jednohlasne 

schválila na jeho pamiatku a pre inšpiráciu ďalším generáciám ekonómov Cenu Martina Filka.“ 

Martin Filko (1980 – 2016) bol v čase jeho smrti hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu 

finančnej politiky na Ministerstve financií SR. Doktorát z ekonómie získal v roku 2013 na Univerzite 

v Rotterdame, kde absolvoval aj magisterské štúdium ekonómie zdravia (2007). Na Komenského 

univerzite vyštudoval psychológiu (2004) a na Ekonomickej univerzite medzinárodné vzťahy 

(2005). V roku 2010 spoluzakladal Slovenskú ekonomickú spoločnosť a bol zvolený za jej Fellowa. 

Martin Filko publikoval výsledky svojho výskumu v prestížnych vedeckých časopisoch ako 

American Economic Journal: Microeconomics, Journal of Mathematical Psychology a Journal of 

Health Economics. 
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Martin Kahanec, predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti, 

menovaný za člena Rady expertov Európskeho dvora audítorov pre 

audit pracovnej mobility v EÚ 

 

Martin Kahanec, predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti, bol menovaný za za člena Rady 

expertov Európskeho dvora audítorov pre audit pracovnej mobility v EÚ. Tento audit bude hodnotiť 

činnosť Európskej komisie ako garanta Článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a rolu 

Európskeho programu zamestnanosti a sociálnych inovácií ako aj Európskeho sociálneho fondu 

pri podpore pracovnej mobility v EÚ. 

Zároveň sa stal členom Pracovnej skupiny pre regionálny rozvoj splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov. 

 

 

American Economic Journal: Microeconomics zverejnil článok Making 

Case-Based Decision Theory Directly Observable, ktorého 

spoluautorom je Martin Filko 

Prestížny časopis American Economic Journal: Microeconomics zverejnil práve článok Making 

Case-Based Decision Theory Directly Observable, ktorého jeden zo spoluautorov bol náš 

zakladajúci člen a Fellow Martin Filko. 

Abstract: Case-based decision theory (CBDT) provided a new way of revealing preferences, with 

decisions under uncertainty determined by similarities with cases in memory. This paper introduces 

a method to measure CBDT that requires no commitment to parametric families and that relates 

directly to decisions. Thus, CBDT becomes directly observable and can be used in prescriptive 

applications. Two experiments on real estate investments demonstrate the feasibility of our 

method. Our implementation of real incentives not only avoids the income effect, but also avoids 

interactions between different memories. We confirm CBDT's predictions except for one violation 

of separability of cases in memory. 

 

 

Publikácie členov SES pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 

Ekonómovia sú často karikovaní ako bezcitní ľudia s kalkulačkami, 

modelmi a excelovskými tabuľkami v hlave. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, dvaja 

Fellows Slovenskej ekonomickej spoločnosti tento mýtus búrajú. Michal Horváth pôsobiaci na 

Univerzite v Yorku a bývalý člen RRZ píše o dopade integrácie žien do trhu práce. 

https://dennikn.sk/699699/patria-zeny-medzi-nas/ 

Andrej Svorenčík z Univerzity v Mannheime na dátach ukazuje, že ženy sú oveľa menej zastúpené 

v názvoch ulíc Bratislavy, ako by mali byť, a to aj keď zoberieme ich historicky menšie zastúpenie 

medzi významnými osobnosťami.  

https://dennikn.sk/698876/pre-bratislavu-slovenske-zeny-neexistuju/  

Úspechy členov SES 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011774971141
https://www.facebook.com/mfilko
https://www.facebook.com/mfilko
https://dennikn.sk/699699/patria-zeny-medzi-nas/
https://www.facebook.com/svorencik
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Seminár s Jánom Fidrmucom, fellowom Slovenskej ekonomickej 

spoločnosti 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EUBA organizovala vo štvrtok 23. februára 

2017 na seminár s Jánom Fidrmucom, Fellowom Slovenskej ekonomicej spoločnosti a vedúcim 

Inštitútu pre stratégie a analýzy na Úrade vlády SR, k téme Measuring wellbeing - individual based 

approach.  

Abstrakt prezentácie: 

Output based measures of economic development, such as GDP and GNI per capita, measure 

only one relatively narrow aspect of wellbeing: value of goods and services produced or consumed 

over a given period. This has a number of well-known shortcomings. We propose an alternative 

measure based on objective individual-level determinants of wellbeing. We proceed in two steps. 

First, we identify factors that are associated with individual-level happiness. In this way, we obtain 

a happiness production function, relating individual happiness to a broad range of objectively 

measurable individual, regional and national determinants. Then, we use the resulting relation to 

construct an indicator of ‘predicted happiness’. The resulting indicator is closely correlated with the 

actual happiness but can be decomposed into the contributions of the various determinants. 

Furthermore, although happiness is a highly subjective and abstract concept, our indicator is 

constructed entirely based on objective and measurable factors. 

Ján Fidrmuc pôsobí ako Senior Lecturer na Brunel University v Londýne. Taktiež v súčasnosti riadi 

Inštitút pre stratégie a analýzy na Úrade vlády SR. Doktorát získal na holandskej Tilburgskej 

univerzite, ktorá je na európskom kontinente jedným z najrenomovanejších centier ekonomického 

výskumu. 

Jánov ekonomický výskum je veľmi rozmanitý. Zameriava sa nielen na politickú ekonómiu, 

hospodársky rozvoj, ale aj napríklad na politicko-ekonomické dôsledky používania viacerých 

oficiálnych jazykov v Európskej únii alebo na rozdiely v úrovni spoločenského kapitálu v krajinách 

západnej a východnej Európy. 

Najmä na tému procesu ekonomickej transformácie v postkomunistických krajinách (vrátane 

Slovenska) napísal mnoho významných publikácií, ktoré boli uverejnené v popredných 

ekonomických a politologických vedeckých časopisoch. Výsledky jeho výskumu vysvetľujú, ktorí 

voliči v krajinách Višegrádskej štvorky počas transformačného procesu volili pro-reformné 

pravicové strany a ktorí volili strany, ktoré sa voči reformám ohradili. Jeho najnovšie štúdie sa 

sústreďujú na politickú ekonómiu fiškálnych únií, rozpočtovej politiky a ekonomického rastu nielen 

v európskych krajinách, ale aj napríklad v transformujúcej sa Číne. 

Viac informácii o Janovi a jeho výskumných aktivitách nájdete na jeho osobnej stránke: 

http://fidrmuc.net/ 

 

Konalo sa 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffidrmuc.net%2F&h=ATN8SKiTm99TKCg1y0IuUVZcmuPGftBQrQfayF0Yy959_2i8BVh_dfcRXTp33YrWdcI0M3i9CK93bA6DRfxfOQ_gZzIjGf0_s_OHkRGl2rcoKuwBR7PDzNnTsOnEzpc0va4&enc=AZP2Ucw4e9yPQZqZHwQGHCH1ZI6k8OO2DnrnHaVhDYm2Ls4RWODDgr6zXhPmja3Wgowr9WYKbOSalvWPGT56aNaVQA9wnYH3jQZq2U0IYFI5bgvrBZI-Ex1cLbeZ18eT_4AqP6SGxii2exChbEfk9CV9EhTlt8ZOoKbWLKS7wVYmr4sVBQB7CFFstICjy3MyvypiSBwXIKsB7zPrXeRN_7fT&s=1
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Zimný seminár regionálnej vedy 

Štefan Rehák a Alexandra Lešková 

stefan.rehak [at] euba.sk 

 
V dňoch 15. – 18. marca 2017 organizovala Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku – Slovenská 

sekcia European Regional Science Association v spolupráci s Katedrou verejnej správy 

a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave v poradí už 7. Zimný seminár 

regionálnej vedy. Tento rok sa konal v Tatranskej Lomnici a jeho hlavným cieľom bolo, ako 

obvykle, vniesť do súčasnej problematiky regionálnej vedy kreatívnu akademickú diskusiu 

v príjemnej a priateľskej atmosfére.  

Hlavnými pozvanými rečníkmi boli Ugo Fratesi, pôsobiaci na univerzite Politecnico di Milano v 

Taliansku, ktorého príspevok sa zaoberal teoretickými a empirickými otázkami vyplývajúcimi 

z hodnotenia dopadov kohéznej politiky EÚ a Stephan Brunow z Výskumného inštitútu pre 

zamestnanosť v Nürnbergu, Nemecko, ktorý na metodologickom workshope predstavil výskum 

spočívajúci v modelovaní s využitím firemných dát. Zimný seminár hostil 33 akademických 

pracovníkov zo Švédska, Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Hlavná oblasť diskusie sa 

orientovala na regionálne inovácie, plánovanie regionálneho rozvoja, úlohu univerzít v regionálnom 

rozvoji, trhu práce, podnikaniu, verejnej správe a efektívnosti verejných služieb. 
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6th Central European Conference „Engines of regional and urban 

development“ 

Štefan Rehák 

stefan.rehak [at] euba.sk 

 

 
Let me invite you, to take part at the 6th Central European Conference „Engines of regional and 

urban development“ which will take place during 20-22 September 2017 in Banská Bystrica, 

Slovakia. 

Keynote speakers 

Prof. Daniela L. Constantin, Academy of Economic Studies of Bucharest, Romania 

Prof. Manfred M. Fischer, Vienna University of Economics and Business, Austria 

Prof. Peter Nijkamp, Tinbergen Institute Amsterdam, Netherlands 

Assoc. prof. John Östh, University of Uppsala, Sweden 

 

Key topics 

Engines of development; creative and smart urban and rural development; resilience and 

vulnerability of cities and regions; centralization and peripheralization of regions 

 

Important dates 

Abstract submission deadline: April 30th 2017 on cers2017@umb.sk 

Notification of acceptance of abstract: May 15th 2017 

Registration from: May 1st 2017 

Paper submission deadline: June 30th 2017 

 

All the information concerning the Conference are available here: http://www.cers.umb.sk/ 

 

 

 

 

Pozvánky 
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Call for Papers 

Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017)  

in cooperation with the University of Economics in Bratislava,  

the Pavol Jozef Šafárik University in Košice, and  

the Technical University of Košice 

Košice, September 29–30, 2017 

 

The Slovak Economic Association (SEA) is soliciting papers for its 2017 annual conference, to be held at the 

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, September 29–30, 2017. All fields from economic research 

are welcome. 

Keynote speakers: 

 

TBA 

 

Submission Procedure: 

Please submit a draft paper or an extended abstract in pdf-format by May 1, 2017 at 

<slovakecon.sk/seam2017>. Decisions about acceptance will be communicated by June 30, 2017. The 

conference will be held in English. We are also happy to consider proposals for complete sessions devoted 

to specific topics. 

 

Special Award for Young Economists: 

The Slovak Economic Association offers a prize of 500 EUR for outstanding papers of economists up to 35 

years. In case of joint papers, all co-authors have to fulfil this condition. Papers in all areas of economics are 

eligible. The papers have to be presented at the conference. Authors who wish to be considered for the 

Special Award for Young Economists must indicate this in the submission process.  

 

Registration: 

Please register via the conference website: <slovakecon.sk/seam2017>. The registration fee of 50 EUR will 

be waived for members of the Slovak Economic Association.  

 

Passive Participation: 

You are more than welcome to attend the conference as a non-presenting participant. In this case you can 

still take part in our scientific and social program, without presenting your own research. The organizers 

reserve the right to restrict the number of participants due to capacity constraints. 

 

Contact Address: conference@slovakecon.sk 

 

http://slovakecon.sk/seam2017
http://slovakecon.sk/seam2017
mailto:conference@slovakecon.sk
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KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

  

CENTRUM PRE EKONÓMIU A FINANCIE  

BRATISLAVA ECONOMIC SEMINAR 

 

 

April 26th 2017 

Bart Wilson 

Director, Smith Institute for Political Economy and Philosophy 

Chapman University  

 

Adam Smith in the 21st Century Laboratory 

 

Abstract 

We provide a brief account and interpretation of The Theory of Moral Sentiments showing that it 

departs fundamentally from contemporary patterns of thought in economics that are believed to 

govern individual behavior in small groups, and contains strong testable propositions governing the 

expression of that behavior.  Then we apply the propositions to the prediction of actions in trust 

games, report two experiments testing these predictions, and interpret the results in terms directly 

related to the model. In short, we argue that the system of sociability developed by Adam Smith 

provides a coherent non-utilitarian model that is consistent with the pattern of results in trust 

games, and leads to testable new predictions, some of which we test. 
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Informácie o Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

 

Prihláška za člena Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 
elektronicky na http://www.slovakecon.sk/logins/ 

Webová stránka Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 
http://www.slovakecon.sk/ 

FB stránka Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 
https://www.facebook.com/slovakecon/ 

Google Group Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 
https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/slovenska-ekonomicka-
spolocnost  
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