
 

 

 

 

Newsletter Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

Newsletter of the Slovak Economic Association 

 

 

September 2020 

 



 

 

 

 
 
 

Call for Papers 
 

Christmas Workshop 
 

in cooperation with University of Economics in Bratislava  
 

Bratislava, December 18-19, 2020 
 
The Slovak Economic Association (SEA) is soliciting submissions for its 2020 Christmas Workshop 
to be held at the University of Economics in Bratislava on December 18–19, 2020. Research 
papers from all fields of economics and finance are welcome.   

Submission Procedure: 
 
Please submit a draft paper in pdf format by September 15, 2020 via the conference system. 
Decisions about acceptance will be communicated by October 15, 2020. The conference will be 
held in English. Proposals for complete sessions dedicated to specific topics are also welcome.   

SEA Award for Young Economists: 
 
The Slovak Economic Association will award a prize of 500 EUR to the best paper authored by 

economist(s) up to 35 years of age. In case of joint papers, all co-authors have to fulfil this condition. 

Only papers presented at the conference will be considered for the Award. Authors who wish to be 

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

Registration: 
 
The registration fee is € 50,-. The fee is waived for full-time students. Participants will have to make 
their own arrangements for travel and accommodation. 
 
You are also welcome to attend the conference as a non-presenting participant. 
 
All participants need to register via this form till October 30, 2020 at the latest. 
 
Presenters may be asked to serve as discussants. The organizers reserve the right to restrict the 
number of participants due to capacity constraints. 
 
Contact Address: conference@slovakecon.sk   

Scientific Committee 
 
Eduard Baumöhl 

 
Martin Šuster  

University of Economics in Bratislava 
 
National Bank of Slovakia 

 
Jan Fidrmuc 

 
Marcela Veselková  

Brunell University 
 
Ministry of Labour, Social Affairs and Family 

 
Zuzana Fungáčová 

 
Tomáš Výrost  

Bank of Finland 
 
University of Economics in Bratislava 

 
Jana Péliová  
University of Economics in Bratislava 
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Slovenská ekonomická spoločnosť 
 

 
PROGRAM  

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ SPOLOČNOSTI 
 

dňa 18.-19.12. 2020 
na Ekonomickej Univerzite v Bratislave 

 
1. Schválenie programu  

- program VZ 
- určenie zapisovateľa a overovateľa 
 

2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti  
- ústna správa predsedu o činnosti spoločnosti  

  Návrh rozhodnutia: VZ berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti 
 

3. Finančná správa a rozpočet  
- správa tajomníka spoločnosti o príjmoch a výdavkoch spoločnosti v rokoch 2019 a 2020 
a plán výdavkov na rok 2021  
- stanovisko revíznej komisie o súlade vynaložených výdavkov so stanovami 
a rozhodnutiami valného zhromaždenia  
Návrh rozhodnutia: VZ berie na vedomie finančnú správu 
VZ schvaľuje plán výdavkov na rok 2021 
 

4. Voľby  
- schválenie skrutátorov 
- voľba predsedu SEA 
- voľba predstavenstva 
- voľba revíznej komisie 

 
5. Aktivity na ďalšie obdobie  

- informácia predsedu o plánovaných aktivitách spoločnosti  
  Návrh rozhodnutia: VZ berie na vedomie plán aktivít na ďalšie obdobie 

 
6. Rôzne   

 

Zo života SES 



 

 

 

Noví fellows SEA 

 

Na základe výsledkov hlasovania, ktoré bolo vyhlásené e-mailom dňa 25. 8. 2020 na adresy 
fellows v súlade s čl. IV bod 4 stanov spoločnosti, a ktoré sa konalo v dňoch 25.8.-16. 9. 2020 
písomnou formou, boli za nových fellows Slovenskej ekonomickej spoločnosti prijatí Pavel Ciaian 
(Joint Research Centre Európskej komisie), Michal Kolesár (Princeton), Lukáš Lafférs (Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Katka Lučivjanská (Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).  
 

Zo života SES 

 



 

 

Workshop k práci s údajmi zo Zisťovania o financiách a spotrebe 

domácností (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) 

 

Radi by sme vám oznámili, že Národná banka Slovenska (NBS) plánuje uskutočniť metodický 

workshop k práci s údajmi zo Zisťovania o financiách a spotrebe domácností (Household Finance 

and Consumption Survey, HFCS), ktorý sa uskutoční v dňoch 11. až 13. november 2020 

v priestoroch NBS.  

Workshop je určený pre študentov, výskumníkov a analytikov, ktorí sa zaoberajú výskumom o 

ekonomickom správaní domácností so zreteľom na bohatstvo, aktíva a pasíva.  Hlavným cieľom 

workshopu je priblížiť používanie mikroúdajov HFCS, ktoré Národná banka Slovenska (NBS) a 

ostatné centrálne banky ESCB zbierajú každé tri roky. Výučbu povedú Andrej Cupák (Národná 

banka Slovenska) a Piotr Paradowski (LIS: Cross-National Data Center in Luxembourg; Gdańsk 

University of Technology). Na workshop je potrebný vlastný notebook s nainštalovaným softvérom 

Stata (minimálna požadovaná verzia je Stata 12). Výučba bude čiastočne prebiehať v anglickom 

jazyku.  

Workshop je bez poplatku, počas workshopu je zabezpečený obed a občerstvenie počas 

prestávok. Ubytovanie si účastník zabezpečuje sám.  

NBS si vyhradzuje právo workshop presunúť na iný termín alebo zrušiť, ak by protiepidemické 

pravidlá takúto udalosť neumožnili uskutočniť.   

 

V prípade otázok / záujmu nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: hfcs@nbs.sk. 

 

 

Pozvánky 

mailto:hfcs@nbs.sk


 

 

BEE4Rlab - experimentálne laboratórium na Národohospodárskej 

fakulte EU v Bratislave 

 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave dáva odbornej verejnosti do užívania dňa 12.10.2020 

nové experimentálne laboratórium.  

Bratislava Behavioral and Economic Experiments for Research Lab - BEE4Rlab je 

špecializovaným výskumný pracoviskom NHF EU v Bratislave zameraným na experimentálny 

výskum v ekonómií. Ekonomické experimenty vyžívame na testovanie ekonomických teórií, politík 

a aj na výučbu. Základnú infraštruktúru laboratória predstavujú dve laboratórne miestnosti, ktoré 

poskytujú podmienky pre realizáciu rôznych ekonomických experimentov. Laboratórium je 

vybavené 20 individuálnymi pracovnými kójami s počítačom, serverom, dvoma projektormi a 

projekčnými plátnami, dokumentovou kamerou a kontrolným priestorom pre experimentátora. 

Pri príležitosti otvorenia laboratória organizujeme aj výskumný seminár (prezenčne alebo online 

formou podľa aktuálnych protiepidemických opatrení).  

Bližšie informácie budú zverejnené na https://bee4rlab.euba.sk/ 

 

 

Pozvánky 

https://bee4rlab.euba.sk/


 

 

 

 

Lektor na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave 

 
Ing. Marcel Novák, PhD. 

marcel.novak@euba.sk 

 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave hľadá záujemcov na pozíciu lektor na Katedru 

ekonomickej teórie so zameraním v pedagogickej oblasti na výučbu predmetov Ekonomická teória, 

Makroekonómia 2, Mikroekonómia 2. 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky: 

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii lektor 

sa posudzujú najmä tieto kritériá: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa štúdia v príslušnom študijnom 

odbore, zdokumentovaná prax vo výučbe ekonomických predmetov a skúsenosti s tvorbou 

študijných materiálov, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť anglického jazyka, schopnosť 

pracovať s IT (Microsoft office) a učiť online. 

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Pracovné ponuky 

mailto:marcel.novak@euba.sk


 
 

PhD Opening in Behavioral and Experimental Economics 

 

The University of Economics in Bratislava is advertising a PhD openings in Behavioral and 

Experimental Economics. The scholarship is sponsored by the Slovak Agency for Science and 

Research, grant APVV-19-0573. 

The PhD opening is available to students who have completed a M.Sc./M.A. (or a comparable 

degree) in economics, finance, business or other related or relevant fields. The successful 

applicant must have demonstrated a research potential as reflected by the grades obtained and 

the quality of the master thesis. Knowledge about quantitative research methods is welcome.  

As part of the PhD program you will be expected to conduct research related to your PhD thesis 

and provide research assistance in the experimental laboratory.  Scholarship applications will be 

assessed on academic achievement, but also on broader grounds, including any relevant 

professional experience. 

Closing date for applications: 11.6.2021 (starting date September 2021) 

https://bee4rlab.euba.sk/en/ 

 

Pracovné ponuky 



 

Slovenská ekonomická spoločnosť 
 

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. 

 

Prihláška za člena Slovenskej ekonomickej spoločnosti: 

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  

http://www.slovakecon.sk/
https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/slovenska-ekonomicka-spolocnost
https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!forum/slovenska-ekonomicka-spolocnost


Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

 

Predseda:  

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

 

Bývalý predseda:  

Martin Kahanec, Ekonomická univerzita v Bratislave, Central European University, CELSI, IZA, 

email: martin.kahanec [at] celsi.sk  

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

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:  

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

Marcela Veselková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, email: marcela.veselkova [at] 

employment.gov.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 

Zuzana Fungáčová, Bank of Finland, email: Zuzana.Fungacova [at] bof.fi 

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 

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: 

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

 

Revízna komisia: 

Tomáš Krištofóry, Erasmus University Rotterdam 

Katarína Lučivjanská, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach 

Pavol Povala 

 

mailto:martin.suster@nbs.sk
mailto:martin.kahanec@celsi.sk
mailto:eduard.baumohl@euke.sk
http://employment.gov.sk/
mailto:eduard.baumohl@euke.sk
mailto:jan.fidrmuc@brunel.ac.uk
mailto:Zuzana.Fungacova@bof.fi
mailto:tana@cetip.sk
mailto:jana.peliova@euba.sk
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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: 
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