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Zo života SES
Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti 2017
Slovak Economic Association Meeting 2017 (SEAM 2017)
Slovenská ekonomická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave,
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach organizovala
v dňoch 29. – 30. septembra 2017 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
výročnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2017 (Slovak Economic
Association Meeting 2017).
Hlavnými prednášajúcimi boli nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Robert F. Engle (New York
University Stern School of Business) a David H. Reiley (Pandora Media, Inc. a University of
California Berkeley School of Information).
Foto 1: Otvorenie konferencie
Konferenciu otvoril predseda SES Martin Kahanec,
pozdrav od prezidenta SR odovzdal účastníkom
konferencie Martin Bútora a rektor UPJŠ Pavol
Sovák vyjadril potešenie zo spolupráce troch
univerzít a Slovenskej ekonomickej spoločnosti.
Súčasťou konferencie bola aj panelová debata o
meraní medzinárodného dopadu vedeckých
výstupov Slovenských ekonómov. "Aktuálne
a presné údaje o vedeckých výstupoch a ich
medzinárodne porovnateľnom dopade pomôžu
najmä mladým ekonómom zorientovať sa a sústrediť svoje sily na vedecké výstupy s čo možno
najväčším prínosom pre vedu. Tým, že pokrývajú široké spektrum výstupov, otvárajú veľa
možností ako zlepšiť svoj výskumný profil, a tým napomôcť ďalšiemu rozvoju ekonómie na
Slovensku", zdôraznil Martin Kahanec, predseda SES.
„Počas konferencie bolo prezentovaných viac ako
100 vedeckých štúdií od 240 autorov a spoluautorov,
reprezentujúcich viac ako 100 inštitúcií z 23 krajín
sveta. Pokryté boli prakticky všetky oblasti
ekonomického výskumu, od histórie ekonomického
myslenia, cez financie, makroekonómiu, menovú
a fiškálnu politiku, bankovníctvo, korupciu, trh práce,
migráciu, vzdelávanie, industriálnu ekonómiu, až po
experimentálnu a behaviorálnu ekonómiu“, uviedol
tajomník SES a hlavný organizátor konferencie
Eduard Baumöhl.
Foto 2: Organizátori konferencie a hlavný rečník Robert F. Engle
„Členovia Slovenskej ekonomickej spoločnosti sú výskumníci pôsobiaci na slovenských aj
zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Cieľom konferencie je umožniť najmä
študentom a mladým výskumníkom v oblasti ekonómie na Slovensku získať spätnú väzbu na ich
výskum od skúsených a etablovaných ekonómov. Aj z toho dôvodu študenti neplatia konferenčný
poplatok a ich účasť je bezplatná. Mimoriadne nás teší, že účasť študentov a mladých
výskumníkov je každým rokom vyššia“, uviedol podpredseda SES a riaditeľ Odboru výskumu NBS
Martin Šuster.
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Počas konferencie udelila SES Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný
článok prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie zvolil z 20-ich príspevkov
prihlásených do súťaže prácu Zuzany Múčka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s názvom „Is
the Maastricht debt limit safe enough for Slovakia? Endogenous fiscal limits and default risk
premia“ (Je Maastrichtské kritérium pre štátny
dlh bezpečný pre Slovensko? Endogénne
fiškálne limity a riziková prirážka za default).
Martin Kahanec, predseda SES a predseda
vedeckého výboru konferencie: „Víťazná práca
predstavuje špičkový výskum spĺňajúci atribúty
kvalitnej medzinárodne porovnateľnej vedeckej
práce. Je orientovaná na aktuálnu problematiku
SR, má dopad na hospodársku politiku, a
prispieva k aktuálnej diskusii o dlhovej brzde.
Na základe vedeckých metód poskytuje
presvedčivé argumenty proti jej uvoľňovaniu.“

Foto 3: Martin Kahanec odovzdáva Cenu pre
mladého ekonóma.

Robert F. Engle je profesor financií na New York
University Stern School of Business. V roku 2003 získal
Nobelovu cenu za ekonómiu za jeho výskum v oblasti
modelovania volatility na finančných trhoch. V rámci svojej
prednášky
predstavil
nové
nástroje
merania
systematického rizika, ktoré sú zverejňované na stránkach
Inštitútu volatility NYU, kde pôsobí ako riaditeľ. Koncept
tzv. SRISK indikátora vychádza z údajov z akciového trhu,
ktoré môžu vhodne doplniť bežne používané stresové
testovanie. Regulátori finančného trhu a centrálne banky
môžu SRISK indikátor využiť na odhadnutie rizika
eventuálnych finančných kríz, resp. ako doplnok ku svojim
vlastným systémom varovania. Empirické výsledky boli
prezentované pre viaceré krajiny z celého sveta.
Foto 4: Robert F. Engle počas plenárnej prednášky
Foto 5: David H. Reiley závery svojej plenárnej prednášky o experimentoch prespieval
David H. Reiley je profesor na UC Berkeley School of Information
a zároveň výskumník v spoločnosti Pandora Media, Inc. Zaoberá
sa experimentálnou ekonómiou, najmä meraním efektov online
marketingu. V minulosti pôsobil v spoločnostiach Google a Yahoo!
Research. Počas prednášky zdôraznil, že výsledky marketingových
kampaní sú obvykle merané nepresne a zvyknú nadhodnocovať
vplyv reklamy na predaje a zisky. Efekty reklamy však je možné
správne merať s pomocou vhodne pripravených experimentov. Na
príklade online experimentu na viac ako 3 mil. zákazníkov Reiley
ukázal, že online reklama môže byť účinná a zisková. Je však
potrebné veľmi starostlivo vyberať subjekty tak do kontrolnej, ako aj
do testovanej skupiny. Hlavné posolstvo Reileyho je, že dôležitejšie
než množstvo dát je ich kvalita. Kvalitné dáta sa dajú zozbierať
dôkladne kontrolovanými experimentmi.
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Na záver konferencie sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti.
Spoločnosť na ňom prijala etický kódex, ktorý formuluje zásady vedeckej práce a jej zverejňovania,
zásady posudzovateľskej, oponentskej a hodnotiacej činnosti, zásady profesionálneho správania,
vymenúva závažné porušenia etických zásad a umožňuje SES porušenia sankcionovať. Ako
konštatoval Andrej Svorenčík, člen predstavenstva SES, „etický kódex bude slúžiť ako
signalizačný prostriedok pre všetkých slovenských ekonómov a mal by pomôcť zvýšiť kvalitu
a transparentnosť ekonomickej vedy na Slovensku.“
Viac informácií a program konferencie:
https://slovakecon.sk/seam2017/
Záznamy z plenárnych prednášok, ako aj fotogaléria, sú dostupné na:
https://slovakecon.sk/seam2017/gallery.html
Vedecký výbor konferencie SEAM 2017: Martin Kahanec (predseda; EUBA, CEU, CELSI),
Eduard Baumöhl (EUBA), Ján Fidrmuc (Brunel University), Zuzana Fungáčová (Bank of Finland),
Vladimír Gazda (TUKE), Július Horváth (CEU), Tatiana Kluvánková (UK), Mikuláš Luptáčik
(EUBA), Štefan Lyócsa (EUBA), Rajmund Mirdala (TUKE), Jana Péliová (EUBA), Silvia Ručinská
(UPJŠ), Andrej Svorenčík (University of Mannheim), Martin Šuster (NBS), Marcela Veselková
(Inštitút pre stratégie a analýzy), Tomáš Výrost (EUBA).
Organizačný výbor konferencie SEAM 2017: Eduard Baumöhl (predseda; EUBA), Mária
Hrehová (UPJŠ), Tomáš Výrost (EUBA), Eva Výrostová (UPJŠ), Tomáš Želinský (TUKE).
Foto 6: Robert F. Engle pri registračnom
pulte na konferencii SEAM 2017
Slovenská
ekonomická
spoločnosť
(SES) je vedecké a odborné združenie
ekonómov. Je to občianske združenie,
ktorého cieľom je rozvíjať a podporovať
teoretický
a
aplikovaný
výskum
v
ekonomických vedách. Podporuje pokrok
v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s
dôrazom
na
podporu
mladých
ekonomických
talentov.
Slovenská
ekonomická
spoločnosť
zastupuje
Slovensko v Medzinárodnej ekonomickej spoločnosti (IEA). Predsedom SES je Martin Kahanec,
podpredsedami sú Tatiana Kluvánková a Martin Šuster. Počas valného zhromaždenia v závere
konferencie bol prijatý etický kódex spoločnosti.
Konferenciu podporili Agentúra na podporu výskumu a vývoja,
Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,
Ekonomický ústav SAV, spoločnosti Bureau van Dijk, SAS
Slovakia a hotel Golden Royal.
Foto 7: Robert F. Engle na sekcii k projektu APVV CIMRMAN
(Contagion among International Markets: Revisiting Models and Analyzing Networks)
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Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) bola založená v roku 1940 a je to historicky prvá
vysokoškolská inštitúcia so zameraním na ekonomické, obchodné a manažérske vzdelávanie na
Slovensku. Na jej siedmych fakultách študuje viac ako 8000 študentov. Rektorom univerzity je
Ferdinand Daňo.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) bola založená v roku 1959 a je druhou
najstaršou univerzitou na Slovensku, v súčasnom období má fakulty lekársku, prírodovedeckú,
právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, na ktorých študuje viac ako 7000 študentov.
Rektorom je Pavol Sovák.
Technická univerzita v Košiciach (TUKE) bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať
v hlbokej minulosti – už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis. V
súčasnosti na deviatich fakultách TUKE študuje spolu 9 714 študentov. Rektorom je Stanislav
Kmeť.
Kontakty:
Martin Kahanec, martin.kahanec [at] euba.sk
Eduard Baumöhl, eduard.baumohl [at] euba.sk
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Zo života SES
Konferencia PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES:
FUTURE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
V dňoch 12. 9. – 13. 9. 2017 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila
konferencia PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES: FUTURE CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES. Udalosť bola organizovaná v spolupráci Ekonomického ústavu SAV,
Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Národohospodárskej fakulty EUBA.
Hlavnou motiváciou konferencie bolo poskytnutie priestoru na prezentáciu a výmenu poznatkov
z výskumu dôchodkovej politiky, generačného účtovníctva, mikrosimuláčného modelovania,
makroekonomického modelovania a verejných financií.
Na konferencii vystúpil ako jeden z hlavných prednášateľov Prof. Alan Barrett (Economic and
Social Research Institute, Dublin, Írsko) s prednáškou „Extending Working Lives“. Druhým hlavným
prednášateľom bol prof. Pieter Vanhuysse (Danish Centre for Welfare Studies (DaWS) a
Department of Political Science and Public Management, University of Southern Denmark,
Odense, Dánsko), ktorý vystúpil s prednáškou „What Age Groups Give Each Other: Pro-elderly
welfare states with in a child-oriented Europe.“ Rovnako sa so svojimi prezentáciami a diskusnými
príspevkami zapojili aj vedeckí pracovníci z Česka, Maďarska, Rakúska a Slovenska.
Viac informácii o konferencii, ako aj rozšírené abstrakty príspevkov, ktoré boli prezentované na
konferencii sú dostupné na internetovej stránke http://eusav.synology.me/wordpress/.
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Zo života SES
Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti prijalo
Etický kódex Slovenskej ekonomickej spoločnosti
Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti prijalo na svojom zasadaní
dňa 30.9.2017 v Košiciach etický kódex, ktorý formuluje zásady vedeckej práce a jej
zverejňovania, zásady posudzovateľskej, oponentskej a hodnotiacej činnosti, zásady
profesionálneho správania, vymenúva závažné porušenia etických zásad a umožňuje SES
porušenia sankcionovať.
Znenie Etického kódexu je uvedené nižšie.

Etický kódex Slovenskej ekonomickej spoločnosti

I. Preambula
(1) Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) dobrovoľné je vedecké a profesijné združenie
ekonómov, ktorého cieľom je rozvoj a propagácia ekonomickej vedy na Slovensku prostredníctvom
základného a aplikovaného výskumu s osobitným dôrazom na výchovu vedeckého dorastu. Tento
etický kódex vyjadruje naše presvedčenie, že ekonómovia musia dodržiavať najvyššie možné
profesionálne a vedecké štandardy vo výskume, výuke, a profesijnej činnosti. V práci vedcov,
učiteľov, expertov, kolegov a mentorov sa musia spoliehať nielen na vedecké poznatky a metódy,
ale aj konať čestne a poctivo. Dodržiavanie pravidiel uvedených v tomto kódexe je pre členov SES
záväzné.
Tento kódex vychádza z kódexov Etika pre výskumníkov Európskej komisie, Americkej finančnej
asociácie a Slovenskej akadémie vied.

II. Zásady vedeckej práce a jej zverejňovania
(1) Členovia robia výskum a zverejňujú jeho výsledky opierajúc sa o najvyššie štandardy
objektivity, presnosti a kvality. Zdroje dát, voľbu metód, teoretické a iné východiská je potrebné
jednoznačne pomenovať.
(2) Všetky dáta použité v publikovanom výskume musia byť primeraným spôsobom zaznamenané
a uchovávané tak, aby umožňovali overenie inými vedcami. Pri replikácií výskumu sa očakáva
súčinnosť pôvodných autorov s novými.
(3) Pri publikovaní výsledkov výskumu členovia rešpektujú prínos všetkých autorov a ich autorské
práva, ako aj prínos všetkých subjektov, ktoré podporili daný výskum. Zároveň rešpektujú prínos
autorov, na ktorých nadväzujú, pričom sú povinní dodržiavať zásady správneho citovania použitej
literatúry a uviesť relevantné zdroje.
(4) Citácie sa robia na základe vedeckej hodnoty citovanej práce, a nie na základe totožnosti jej
autora. Členovia sa vyhýbajú nadmerným vlastným citáciám, publikovaniu v takzvaných
predátorských časopisoch, nevyžadujú citácie od iných, predovšetkým od svojich podriadených,
nepodieľajú sa na citačných klanoch a nedopúšťajú sa samoplagiarizácie, čiže dvojitému
publikovaniu tých istých alebo takmer tých istých výsledkov, ktoré vyvolávajú zdanie nového
výstupu.
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(5) Členovia dodržiavajú zásady zverejňovania zdrojov finančnej podpory a deklarovania možných
konfliktov záujmov vo všetkých časopisoch, nielen v tých, ktoré také zverejnenie vyžadujú.
(6) Ak odhalia závažné chyby vo svojich publikáciách alebo použitých dátach, podniknú
bezodkladne kroky na nápravu, či už formou opravy alebo stiahnutia. Rovnako postupujú aj
v prípade, ak zistia rozpor s etickým kódexom SES.
(7) Vo verejných vystúpeniach zameraných na šírenie vedeckých poznatkov a dosiahnutých
výsledkov sa členovia riadia odbornosťou, v ktorej vykonávajú výskumnú, vývojovú, inovačnú
alebo pedagogickú činnosť, pričom rozlišujú medzi odborným stanoviskom a svojím osobným
názorom. Mali by si byť vedomí možného zneužitia alebo chybnej interpretácie svojich odborných
stanovísk, expertízy i vplyvu. Ak k zneužitiu dôjde, mali by podniknúť kroky na nápravu alebo
minimalizáciu dosahu.

III. Zásady posudzovateľskej, oponentskej a hodnotiacej činnosti
Pri posudzovateľskej, oponentskej a hodnotiacej činnosti členovia:
a) vykonávajú hodnotenie osobne a zodpovedne,
b) používajú výlučne objektívne kritériá, nezávislé od svojich politických názorov, presvedčení a
preferencií,
c) opierajú sa o odborné poznatky, teórie a metódy ekonómie,
d) nepodliehajú vonkajším tlakom, ktoré by mohli ovplyvniť ich odborné stanovisko,
e) nepredlžujú bezdôvodne hodnotenie predložených alebo posudzovaných materiálov s cieľom
dosiahnuť vlastný prospech alebo prospech pre tretiu osobu,
f) dôsledne chránia údaje obsiahnuté v podkladoch hodnotenia a duševné vlastníctvo autorov
predložených materiálov,
g) zverejňujú potenciálne konflikty záujmov včas a odmietnu vykonať hodnotenie, ak sú si vedomí
konfliktu záujmov, alebo ak by závery ich odborného stanoviska mohli byť ovplyvnené ich osobným
záujmom.

IV. Zásady profesionálneho správania
(1) Členovia vytvárajú prostredie, ktoré podporuje slobodu vyjadrovania a výmeny vedeckých
myšlienok. Podporujú rovnosť šancí a zaobchádzajú rovnako so všetkými kolegami bez ohľadu na
ich pohlavie, vek, rasu, štátnu, národnostnú alebo etnickú príslušnosť, náboženskú vieru, sexuálnu
orientáciu, zdravotné postihnutie, zdravotný stav alebo akýkoľvek iný dôvod, ktorý sa netýka
vedeckej kvality.
(2) Členovia nesmú zneužívať svoje postavenie na vynucovanie akýchkoľvek osobných,
finančných a profesionálnych výhod, zastrašovanie, ponižovanie, ohováranie, obťažovanie a
hanobenie iných, predovšetkým svojich študentov, doktorandov, členov výskumného tímu alebo
kohokoľvek, koho priamo alebo nepriamo hodnotia.

V. Porušovanie etických zásad
(1) Tento etický kódex SES nepostihuje všetky oblasti správania. Skutočnosť, že určité správanie
nie je v Etickom kódexe SES priamo spomenuté neznamená, že ide o správanie etické alebo
neetické. Za obzvlášť závažné porušenie etických zásad vo výskume sa považuje:
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a) fabrikovanie a falšovanie výsledkov,
b) plagiátorstvo,
c) manipulácia s autorstvom, ako napríklad:
i. pripisovanie sa medzi autorov článku, aj keď nimi nie sú,
ii. preberanie cudzích výstupov pod vlastným menom, a to vrátane textu alebo údajov
z vedených, prípadne konzultovaných diplomových, dizertačných alebo iných kvalifikačných
prác, ktorými autor preukazuje svoju spôsobilosť v odbore,
d) organizovanie citačných klanov a prevádzkovanie takzvaných predátorských časopisov,
e) neodôvodnené odďaľovanie publikovania výsledkov iných osôb, najmä pri recenznom konaní,
f) zjavne neodôvodnené obviňovanie iných osôb z porušovania zásad etického správania,
g) zavádzanie a klamanie verejnosti prezentovaním skreslených a nepravdivých informácií o
dosiahnutých výsledkoch alebo ich možnom využití v praxi.

VI. Sankcie
Podnet na prešetrenie súladu konania člena alebo členov SES s pravidlami tohto etického kódexu
môže podať ktokoľvek, vrátane nečlenov SES. Na základe podnetu Predstavenstvo vypracuje
stanovisko, ktoré slúži ako podklad na rozhodovanie o prípadných sankciách. Predstavenstvo
môže delegovať vypracovanie posudku na dočasnú komisiu. Porušenie pravidiel uvedených
v Etickom kódexe SES môže v závislosti od jeho závažnosti:
a) viesť k dočasnému pozastaveniu alebo zrušeniu členstva v SES, o ktorom rozhoduje
dvojtretinovou väčšinou predstavenstvo SES. Takto postihnutý člen sa môže odvolať na Valné
zhromaždenie SES, ktorého rozhodnutie je finálne. V prípade, že dotknutý člen alebo členovia sú
zároveň členmi predstavenstva SES, hlasovania sa nemôžu zúčastniť.
b) viesť k odobratiu statusu fellowa SES. Návrh na tento postih môže podať predstavenstvo SES
alebo skupina aspoň troch fellow-ov. O tomto postihu rozhodujú nadpolovičnou väčšinou všetci
fellows. Proti ich hlasovaniu nie je možné sa odvolať.

VII. Záverečné ustanovenia
Etický kódex SES bol schválený na valnom zhromaždení SES dňa 30.9. 2017.
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Zo života SES
Konferencia Medzinárodnej ekonomickej asociácie (IEA) v Mexiku
venovala špeciálnu sekciu prezentácii výskumu zástupcov
Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SEA)
Konferencia Medzinárodnej ekonomickej asociácie (IEA) v Mexiku venovala špeciálnu sekciu
prezentácii výskumu zástupcov Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SEA). Martin Kahanec
predniesol výsledky štúdie o tom, ako mobilita pracovnej sily v rámci EÚ pomáha efektívnejšiemu
fungovaniu trhu práce. Magdalena Ulceluse prezentovala svoje zistenia o determinantoch
podnikania migrantov v Európe. Brian Fabo účastníkov oboznámil o výsledkoch štúdie na tému
dopyt po znalosti cudzích jazykoch v EÚ, na ktorej spolupracoval s fellowom SEA Miroslavom
Beblavým. Sekciu konferencie uzavrel Jan Fidrmuc prezentáciou o dopade imigrácie z nových
členských štátov EÚ do Veľkej Británie.
Naša sekcia sa stretla so značným záujmom, o čom svedčí, že jednotlivé prezentácie sprevádzala
živá debata.

Foto: J. Fidrmuc, M. Ulceluse, B. Fabo a M. Kahanec (zľava)
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Zo života SES
Nový fellows Slovenskej ekonomickej spoločnosti
Na valnom zhromaždení Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30. 9. 2017
v Košiciach boli zvolení šesť nový členovia fellows SES:
-

Eugen Kováč (University of Duisburg-Essen)

-

Jakub Steiner (University of Edinburgh, CERGE-EI)

-

Martin Lábaj (Ekonomická univerzita v Bratislave)

-

Pavol Povala (Norges Bank Investment Management)

-

Roman Horváth (Karlova univerzita v Prahe)

-

Zuzana Fungáčová (Bank of Finland)
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Úspechy členov SES
Andrej Svorenčík získal prestížnu Dorfmanovu cenu
Slovenská ekonomická spoločnosť gratuluje Andrejovi Svorenčíkovi ku prestížnej Dorfmanovej
cene udeľovanej History of Economics Society za najlepšiu dizertačnú prácu v odbore dejín
ekonómie.
Martin Kahanec, predseda SEA: "Toto prestížne ocenenie pre Andreja Svorenčíka, člena
predstavenstva SEA, potvrdzuje, ze Slovensko má ekonómov medzinárodnej kvality. O to viac ma
teší, že Andrej popri akademickej práci na Univerzite v Mannheime aktívne pôsobí aj na
Slovensku".
Prácu nájdete tu: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560026

Cenu Nadácie VÚB pre mladých ekonómov - Economicus 2016 získala
dvojica autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár
Uznanie odbornej medzinárodnej poroty a cenu vo výške 10 000 eur získali za
prácu: "Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov:
Prípad zlata a striebra".
Economicus
Cena
Nadácie
VÚB
pre mladých ekonómov je súťaž vedeckých
prác
z oblasti
ekonómie
a financií
publikovaných v renomovaných zahraničných
odborných časopisoch. Súťaž každoročne
vyhlasuje Nadácia VÚB v záujme podpory
a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu
na Slovensku
s osobitným
zreteľom
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich
publikačnej činnosti.
Ocenená autorská dvojica v práci poukázala
na fakt, že predpovedaní vývoja ceny jednej vzácnej komodity, môže významne pomôcť volatilita
(miera neurčitosti vo vývoji cien) inej strategicky prepojenej komodity. Medzinárodnú porotu autori
presvedčili svojím výskumom a závermi, pomocou ktorých možno vylepšiť odhad krátkodobého
rizika investičných portfólií, vrátane vzácnych kovov ako zlato a striebro. Ich práca bola uverejnená
v magazíne Quantitative Finance.
Nadácia VÚB spolu s ocenením víťaznej práce vyhlásila aj nový ročník súťaže Economicus
2017. Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie
a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných
zahraničných časopisoch v roku 2017. Víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou
vo výške 10 000 eur. Práce bude hodnotiť porota zložená výlučne zo zahraničných renomovaných
vedeckých pracovníkov z odboru ekonómie. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2018.
Viac
informácií
o
podmienkach
súťaže
získate
na
stránke:
https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/.
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Úspechy členov SES
Cenu Dávida za dlhoročný prínos v boji za lepšie postavenie lekárov a
za lepšie zdravotníctvo LOZ udelil in memoriam Martinovi Filkovi za
jeho celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo
Predseda LOZ, Peter Visolajský uviedol: „Okrem hmatateľných zmien ako PCG (spravodlivé
prerozdeľovanie financií v poisťovniach podľa chorobnosti poistného kmeňa), referencovanie cien
liekov, zastavenie nezmyselného PP projektu novej UNB, ktoré ušetrili zdravotníctvu a tejto krajine
stovky miliónov eur, bol Martin Filko odborník, ktorý sa, na často nevďačných pozíciách, snažil
racionálne a pozitívne usmerňovať svojich nadriadených. Martin Filko spravil veľa dobrého v
zdravotníctve, z postu štátneho úradníka alebo ekonóma až nezvykle veľa. Lekári a zdravotníci sú
tí, čo zachraňujú životy, ale som presvedčený, že aj Martin ako ekonóm a štátny úradník pomohol
tisíckam našich pacientov. Je mi ľúto, že toto naše ocenenie a poďakovanie udeľujeme in
memoriam a je mi to ľúto o to viac, že ho udeľujeme prvýkrát nelekárovi. Pevne dúfam, že jeho
práca bude príkladom a inšpiráciou ďalším nelekárom.“ Ocenenie in memoriam prevzali rodičia
Martina Filka."

Viac informácií na http://www.loz.sk/17680-2/
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Pracovné ponuky
Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na Úrade vlády SR hľadá nových
analytikov
Požadujeme PhD alebo MSc/MA z ekonómie, politológie alebo verejnej politiky, veľmi dobré
znalosti ekonómie a ekonometrie, analytické myslenie a komunikačné schopnosti, záujem o
aplikovanú výskumnú prácu týkajúcej sa verejných politík na národnej ako aj európskej úrovni,
veľmi dobrú znalosť angličtiny slovom a písmom, iniciatívu a oduševnenosť. Ponúkame dobré
pracovné a platové podmienky v dynamickom analytickom teame, možnosť preplácania letných
škôl a kurzov na vedúcich univerzitách v Európe a vo svete, možnosť účasti na národných a
medzinárodných odborných konferenciách, ako aj možnosť prispieť k zlepšeniu verejnej politiky na
Slovensku.
V prípade záujmu, pošlite CV a vzor písomného výstupu analytickej povahy (diplomová práca,
dizertácia alebo odborný článok) na adresy
katarina.rimegova [at] vlada.gov.sk a jan.fidrmuc [at] gmail.com.
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Pracovné ponuky
Ministerstvo kultúry SR: Analytička/Analytik
Chceš prostredníctvom dát a analýz zlepšiť napríklad fungovanie knižníc, galérií a divadiel? Alebo
vyčísliť investičný dlh v oblasti údržby a obnovy kultúrnych pamiatok? Zaujímajú ťa súčasné témy
a trendy v oblasti kreatívneho priemyslu, trhu s umením, knižnom, audiovizuálnom a printovom
trhu? Rád analyzuješ komplexné a kľúčové problémy kultúry, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a
navrhuješ riešenia na základe faktov? Rád meníš veci k lepšiemu? Ak áno, neváhaj a staň sa
súčasťou nového tímu a svojou prácou môžeš prispieť k budovaniu moderného a kultúrneho
Slovenska.
Náplň práce







Zber a analýza dát o kultúre;
Kvantitatívna / kvalitatívna analýza a prognóza rezortných politík a regulácií;
Tvorba benchmarkov a porovnaní so zahraničím;
Identifikácia merateľných kritérií, problémov a možných riešení;
Komunikácia a spolupráca s partnermi;
Príprava analýz, podkladov, prezentácií.

Odborné požiadavky








VŠ vzdelanie ekonomického alebo matematického zamerania, verejnej politiky alebo
príbuzných odborov;
Záujem o verejné politiky a aktuálne témy rezortu kultúry;
Výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát;
Znalosť databáz a štatistických programov ako STATA, MATLAB, R alebo EViews
výhodou;
Pokročilá znalosť MS Office;
Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh;
Anglický jazyk na komunikačnej, ideálne pokročilej úrovni.

Čo ponúkame







Zaujímavú a rôznorodú analytickú prácu s pridanou hodnotou, ktorou môžete prispieť k
zlepšeniu Slovenska;
Odborný a osobnostný rast vo vznikajúcom dynamickom kolektíve s dobrou a tvorivou
atmosférou;
Moderná, flexibilná forma vedenia tímu so zameraním na výsledky a znižovanie
administratívnej záťaže;
Platové ohodnotenie porovnateľné s ohodnotením v súkromnej sfére, podľa pracovných
skúseností a výkonu;
Kontinuálne vzdelávanie cez účasť na seminároch a diskusiách v danej problematike doma
i v zahraničí;
Absolventom najlepších zahraničných škôl navyše ponúkame možnosť získať podporu do
10 000 € a ľudom s dlhodobými skúsenosťami v zahraničí do 50 000 € prostredníctvom
schémy Návraty, ak spĺňajú stanovené podmienky.

V prípade otázok kontaktujte Andreja Svorenčíka na asvorencik [at] gmail.com.
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O inštitúte:
Inštitút kultúrnej politiky (IKP) vznikol ako nezávislý analytický útvar Ministerstva kultúry SR
v roku 2017. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa kultúry
prostredníctvom analytických nástrojov, dát a dôkazov. Tím IKP odborne a nestranne analyzuje
vplyvy zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje
odporúčania pre oblasť kultúry. Spolupracujeme s IFP, ÚHP a ďalšími analytikmi vo verejnom
sektore.
Viac informácií tu: https://spap.leaf.sk/prilezitosti/analytickaanalytik/?s_p=1
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Pracovné ponuky
Projekt ekonomickej terminológie
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra
Určite ste sa už viac krát zamysleli nad tým, ako sa preloží alebo v slovenčine zadefinuje ten či
onen odborný ekonomický termín. Napríklad taký endowment effect, ktorý preslávil tohtoročný
nobelista Richard Thaler.
Slovenská ekonomická spoločnosť sa rozhodla podporiť projekt ekonomickej terminológie
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Hľadáme preto 5 - 6 dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní
venovať trochu času tejto problematike.
Postup pracovnej skupiny bol zvolený tak, aby sa minimalizovala časová záťaž pre dobrovoľníkov
a využili existujúce zdroje Slovenského národného korpusu:
1. Členom skupiny predloží JÚĽŠ zoznam hesiel, ktorý skorigujú a prípadne doplnia;
2. Skupina sa dohodne, z akých zdrojov bude JÚĽŠ preberať definície;
3. V JÚĽŠ vyhotovia terminologické záznamy - akési polotovary, ktoré budú skupine predložené na
schválenie, skorigovanie alebo doplnenie. Prerokovali by sa aj tie termíny, ktoré treba v slovenčine
ustáliť alebo navrhnúť k anglickým ekvivalentom;
4. Všetky výstupy budú zverejnené a voľne dostupné na webe terminologického portálu
https://terminologickyportal.sk/wiki/Hlavná_stránka
K termínom bude uvedené, že ich odporúča Slovenská ekonomická spoločnosť.

Patronát nad terminologickou skupinou prebrali bývalý prezident SES Július Horváth a súčasný
prezident Martin Kahanec.

Dobrovoľníci môžu prejaviť svoj záujem najneskôr do 29.10.2017 na asvorencik [at] gmail.com.

Rovnako v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto projektu kontaktujte Andreja Svorenčíka na
asvorencik [at] gmail.com.
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Pracovné ponuky
Call for InGRID-2 visiting grants
A key activity of the InGRID-2 project is providing transnational access to research infrastructures
with data and expertise within the fields of poverty and living conditions. Researchers are invited to
apply for free-of-charge access to and support in one of the 16 research infrastructures. Next to
access to statistical competence centres with expertise in social science statistical research,
access will be granted to major surveys and tools such as LIS, IECM, ECHP, LWS, CNEF, SOEP,
EUROMOD, IRISS, SPIN, CSB-MIPI, EWCS, ECS, ESENER, ICTWSS, WISCO, EU-LFS, EU
micro data sets, … in research infrastructures with extensive experience in working with these
data.
Via short and long-term visiting grants (between 5 and 15 days), researchers will be able to
experiment with and work on data in a context of mutual knowledge exchange and crossfertilisation.
Deadline for applications: 10 December 2017
Feedback to applicants: mid-February 2018
Visits from March 2018 onwards

More information:
grants-2

http://www.inclusivegrowth.eu/visiting-grants/second-call-for-ingrid-2-visiting-
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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:
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-ekonomickaspolocnost
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Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti
Predseda:
Martin Kahanec, Ekonomická univerzita v Bratislave, Central European University, CELSI, IZA,
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
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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:

