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Czech Economic Society and Slovak Economic Association
Meeting
in cooperation with the Mendel University in Brno
and Hungarian Economic Association
Brno, September 11-13, 2019
Preliminary programme
WEDNESDAY, 11th September 2019
18:00-18:30 Registration of participants
18:00-21:00 Welcome drink
THURSDAY, 12th September 2019
8:30- 9:00 Registration of participants
9:00-10:30 Parallel Sessions I.
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:00 Keynote Speaker - Paul de Grauwe
“Behavioural Macroeconomics: A New Way to Think About the Macroeconomy”
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Parallel Sessions II.
14:30-15:00 Coffee Break
15:00-16:30 Parallel Sessions III.
16:30-17:00 Coffee Break
17:00-18:30 Discussion Policy Panel
“Perspectives of European Economic Integration” chair: Paul de Grauwe
Panelists:
 Marek Mora, Deputy Governor of the Czech National Bank
 Lubos Pastor, Board Member of the National Bank of Slovakia
 Anna Trzecinska, Vice President of National Bank of Poland
 Szabolcs Fazakas, advisor to the Minister of the PM's Cabinet, Hungary
19:00-23:00 Social Reception
19:15
SEA Award for Young Economists
FRIDAY, 13th September 2019
8:30- 9:00 Registration of participants
9:00-10:30 Parallel Sessions IV.
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:00 Keynote Speaker - Ľuboš Pástor
“Rational Backlash Against Globalization”
12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30
14:30-15:00

Parallel Sessions V.
Farewell drink

Scientific Committee
Svatopluk Kapounek (chair)
Mendel University in Brno
Jarko Fidrmuc
Zeppelin University in Friedrichshafen
Kamil Galuščák
Czech National Bank
Jan Hanousek
Charles University, CERGE-EI
Gyula Pleschinger
Magyar Nemzeti Bank
Martin Šuster
National Bank of Slovakia

Organizing Committee
Hana Vránová (chair)
Mendel University in Brno
Eduard Baumöhl
University of Economics in Bratislava
Dominika Doubková
Mendel University in Brno
Hana Lipovská
Masaryk University
Barbora Šiklová
Mendel University in Brno
Tomáš Výrost
University of Economics in Bratislava

The conference is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland
and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund (project
“Visegrad Group Partnership of Economic Associations”). The mission of the fund
is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe
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Slovenská ekonomická spoločnosť
PROGRAM

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ SPOLOČNOSTI
dňa 13. 9. 2019
o 15:00, Mendelova Univerzita v Brne, Q03
1. Schválenie programu (15:00)
- program VZ
- určenie zapisovateľa a overovateľa
2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti (15:05)
- ústna správa predsedu o činnosti spoločnosti
Návrh uznesenia: VZ berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti
3. Finančná správa a rozpočet (15:20)
- správa tajomníka spoločnosti o príjmoch a výdavkoch spoločnosti v rokoch 2018 a 2019
a plán výdavkov na roky 2019-2020
- stanovisko revíznej komisie o súlade vynaložených výdavkov so stanovami a rozhodnutiami
valného zhromaždenia
Návrh uznesenia: VZ berie na vedomie finančnú správu
VZ schvaľuje plán výdavkov na roky 2019-2020
4. Aktivity na ďalšie obdobie (15:30)
- informácia predsedu o plánovaných aktivitách spoločnosti
Návrh uznesenia: VZ berie na vedomie plán aktivít na ďalšie obdobie
5. Rôzne (15:35)

Úspechy členov SES
Inštitút Ronalda Coase’a ocenil Maroša Servátku prestížnou cenou
“Award for Outstanding Achievement“
Inštitút Ronalda Coase’a, nazvaný na počesť nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu a protagonistu
novej inštitucionálnej ekonómie, bol založený v roku 2000 v USA s cieľom lepšieho chápania
formálnych a neformálnych inštitúcií – zákonov, pravidiel a noriem – ktoré riadia hospodárstvo a
ovplyvňujú transakčné náklady. Ich dôkladná analýza pomáha zvyšovať efektivitu hospodárstiev a
celkový blahobyt. V správnej rade inštitútu sa vystriedalo niekoľko nositeľov Nobelovej ceny
(okrem Ronalda Coase’a tiež Douglass North, Ken Arrow, Elinor Ostrom a v súčasnosti Roger
Myerson) a poprední svetoví ekonómovia a protagonisti instucionálnej ekonómie.
Inštitút vo štvrtok 16. mája 2019 ocenil slovenského vedca, Maroša Servátku, prestížnou cenou
“Award for Outstanding Achievement.” Ako uviedla prezidentka inštitútu a bývalá riaditeľka odboru
výskumu Svetovej banky Mary Shirley, cena bola slovenskému ekonómovi udelená za vynikajúce
úspechy vo výskume správania hospodárskych subjektov a prínos ku analyzovaniu ekonomických
inštitúcií formou ekonomických experimentov.
Ocenenie Maroša Servátku sa konalo v piatok 17. mája počas slávnostnej gala večere pri
príležitosti workshopu inštitucionálnych analýz, organizovanom tohto roku vo Varšave. V rokoch
2009 a 2018 workshop spoluorganizoval Maroš Servátka na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Inštitút Ronalda Coase’a formou konferencií, workshopov a budovaním profesionálneho networku
pomáha mladým vedcom z celého sveta študovať a riešiť dôležité hospodárske problémy v
domácich krajinách a zlepšovať život obyvateľstva. Ich 29 workshopmi prešlo už takmer 700
účastníkov zo 76 krajín sveta, v tom viacerí ekonómovia a politickí vedci zo Slovenska.
Maroš Servátka v ďakovnom príhovore ocenil vplyv Inštitútu Ronalda Coase’a na jeho vedecké
smerovanie a akademickú kariéru. Medzi iným spomenul ako prostredníctvom inštitútu pôsobil v
rokoch 2007 a 2008 na Booth School of Business na University of Chicago, jednom z
najvýznamnejších vedeckých stredísk ekonómie na svete.
Maroš Servátka je profesorom experimentálnej a behaviorálnej ekonómie na poprednej austrálskej
business škole Macquarie Graduate School of Management (MGSM) v Sydney, ktorá sa
umiestňuje v prvej päťdesiatke svetových rebríčkov business škôl podľa The Economist and
Financial Times. Maroš Servátka je zakladateľom a riaditeľom experimentálneho laboratória
Vernona Smitha na MGSM. Súčasne pôsobí ako hosťujúci profesor na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Venuje sa výskumu v oblasti organizácie a štruktúry firiem, ich strategického
vstupovania na trh, či aktivitám na kapitálových trhoch. Zaoberá sa aj témami súvisiacimi s
dôverou a jej aplikáciou vo vzťahu firiem, zamestnancov a klientov. Skúma faktory ovplyvňujúce
darcovské a dobrovoľnícke aktivity ľudí. Je autorom desiatok vedeckých štúdií publikovaných v
prestížnych medzinárodných vedeckých časopisoch. Na MGSM vedie dizertačné práce niekoľkých
doktorandov pochádzajúcich zo Slovenska. Jeho prednášky pre MBA študentov sú zamerané na
dizajnovanie a využívanie experimentov vo firmách a na testovanie funkčnosti navrhovaných
biznisových opatrení.
V minulosti Maroš Servátka pôsobil na univerzitách na Novom Zélande a v USA. Doktorandské
štúdium absolvoval na University of Arizona v meste Tucson. University of Arizona bola v tom
čase mekkou experimentálnej ekonómie, keďže na nej pôsobil zakladateľ a hlavný protagonista
experimentov v ekonómii, a neskorší nositeľ Nobelovej ceny, Vernon Smith.

Na Slovensku Maroš Servátka organizoval prostredníctvom občianskeho združenia Virtual
Scientific Laboratories medzinárodné workshopy a konferencie. Spoluorganizoval prednáškové
pobyty piatich nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu v Bratislave: Róberta Aumanna, Róberta
Mundella, Edmunda Phelpsa, Edwarda Prescotta a Olivera Williamsona. Je iniciátorom,
zakladateľom a bývalým predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES). SES je
asociáciou združujúcou akademických a praktických slovenských ekonómov pôsobiacich doma i v
zahraničí. Cieľom spoločnosti je zvyšovanie kvality ekonomického výskumu a vzdelávania na
Slovensku a výchova mladých slovenských ekonómov.

Úspechy členov SES
Andrej Svorenčík získal ocenenie za najlepšiu knihu udelené European
Society for the History of Economic Thought
Gratulujeme mladému slovenskému ekonómovi a členovi predstavenstva Slovenskej ekonomickej
spoločnosti Andrejovi Svorenčíkovi k zisku ocenenia za najlepšiu knihu udeleného European
Society for the History of Economic Thought. Ocenenou bola kniha The Making of Experimental
Economics: Witness Seminar of the Emergence of a Field, ktorú Andrej redigoval v spolupráci s
profesorom Maasom z univerzity v Lausanne. Táto kniha unikátne zaoberá seminárne debaty
jedenástich významných predstaviteľov exprimentálnej ekonómie, vrátane Nobelistov Vernona
Smitha, Reinharda Seltena a Alvina Rotha.

Pozvánky
The Nineteenth World Congress of the International Economic
Association

The Nineteenth World Congress of the International Economic Association will be held in Bali,
Indonesia, 3-7 July 2020. It will be co-organized with the Ministry of Finance of Indonesia.
The 2020 IEA World Congress will be a unique academic event which, in addition to the daily
keynote lectures, numerous policy sessions and the many invited sessions, will host the latest and
most engaging research in Any Field in economics in the many contributed sessions. The
Congress will provide an excellent forum to present one’s own research results.
The IEA has come a long way since its founding in 1950 with the support of UNESCO and Joseph
Schumpeter as its first (interim) President. World Congresses of the IEA have been held across the
world, starting with Rome, in 1956.
SEA is the member of IEA form 2017.

More information:
http://ieawc2020.org/

Pozvánky
Research Seminar at the National Bank of Slovakia
Martin Šuster
E-mail: research@nbs.sk

September 16, 2019
10:30 – 12:00, Imricha Karvaša 1, Bratislava
Yuemei Ji: „Fiscal Policies in Booms and Busts“
Abstract: We introduce fiscal policies into a behavioral macroeconomic model. We show how
animal spirits play an important role in the dynamics of the business cycle and of public debt.
These animal spirits are able to generate different sizes of fiscal multipliers depending on the state
of the economy. Depending on the interest rate regime (high or low), they affect the capacity of
fiscal authorities to stabilize the economy. In the high interest rate regime the fiscal authorities face
a steep trade-off between output stabilization and the stabilization of public debt, i.e. attempts to
stabilize the business cycle quickly hit a limitation of debt sustainability. In the low interest rate
regime, when the steady state interest rate is lower than the growth rate of the economy, the use of
fiscal policy as a tool of output stabilization is made considerably stronger.
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Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú výlučne použité v
súvislosti s organizovaním podujatia Progresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti
organizácií 2019,
SMART evolúcia, publikovaním výstupov na WEB stránke a vytvorením
a publikovaním zborníka na CD nosiči. Počas konferencie budú účastníci fotografovaní a bude
vytvorený video záznam z ich prezentácií.

Podpis:

Dátum:

Pracovné ponuky
Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry ekonómie
a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
michal.gregus@fm.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof.
RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 32 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1
písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry
ekonómie a financií na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona).
Kvalifikačné požiadavky:
- pedagogická činnosť v danom odbore vrátane III. stupňa štúdia (aj v anglickom jazyku)
v rozsahu aspoň 10 rokov,
- vyškolenie doktorandov,
- publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch indexovaných v databázach WoS alebo
SCOPUS, z toho aspoň jeden s nenulovým IF (JCR),
- predpoklad na výkon práce vo verejnom záujme zákona č. 552/2003Z.z.
- zodpovedajúce organizačné a riadiace schopnosti,
- základné znalosti všeobecne záväzných predpisov z oblasti vysokého školstva,
Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.
Predpokladaný deň vymenovania do funkcie – po úspešnom ukončení výberového konania.
Uchádzači o miesto predkladajú:
- prihlášku do výberového konania
- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis
- zoznam publikačnej činnosti, ako aj ohlasov,
- spracovanie koncepcie pedagogického, vedeckého a materiálneho rozvoja katedry
- fotokópie dokladov o vzdelaní a získaných vedecko-pedagogických titulov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch,
- Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať
preukázanie bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri
mesiace a overené kópie dokladov o vzdelaní a získaných vedecko-pedagogických titulov.
Posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na Web stránke fakulty na adresu:
Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05 Bratislava 25

Pracovné ponuky
Inštitút sociálnej politiky hľadá analytikov
Marcela Veselková
kariera.isp@employment.gov.sk
Inštitút sociálnej politiky (ISP) vznikol ako hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny v roku 2017. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa práce,
sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom analytických nástrojov, dát a dôkazov. Tím ISP analyzuje
vplyvy zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje
odporúčania pre oblasť sociálneho systému a trhu práce. Spolupracujeme s IFP, ÚHP a ďalšími
analytikmi vo verejnom sektore a v akademických inštitúciách. V rámci našej nepretržitej snahy
o budovanie kvalitného tímu analytikov hľadáme záujemcov na nasledujúce pozície:
Pozícia 1: výskumník/výskumníčka so zameraním na makroekonomické modelovanie
Náplň práce:
 Spolupráca na projekte tvorby modelu všeobecnej rovnováhy s dôrazom na trh práce;
 Programovanie technických riešení v GAMS-e, príp. v inom vhodnom softvérovom nástroji;
 Sledovanie metodického pokroku v oblasti modelov všeobecnej rovnováhy;
 Reprezentácia ISP na domácich a medzinárodných vedeckých a odborných fórach;
 Tvorba podkladov, stanovísk a prezentácií.
Odborné požiadavky:
 Ekonomické alebo matematické vzdelanie s dôrazom na makroekonómiu;
 Dobrá znalosť modelovacieho nástroja GAMS;
 Záujem o modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy;
 Výstižné a zrozumiteľné písanie s vhodnou prezentáciou dát;
 Angličtina na komunikačnej úrovni;
 Znalosť odbornej terminológie v anglickom jazyku nevyhnutná.
Pozícia 2: analytik/analytička
Náplň práce:
 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza verejných politík a opatrení v sociálnej oblasti a oblasti trhu
práce;
 Identifikácia problémov a možných riešení;
 Komunikácia a spolupráca s partnerskými inštitútmi;
 Tvorba podkladov, stanovísk a prezentácií.
Odborné požiadavky
 Ekonomické alebo iné spoločenskovedné vzdelanie;
 Záujem o verejné politiky a aktuálne témy rezortu;
 Výstižné a zrozumiteľné písanie s vhodnou prezentáciou dát;
 Znalosť STATA, SQL, MATLAB, R alebo EViews výhodou;
 Angličtina na komunikačnej úrovni.
Čo ponúkame
 Prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom tíme s medzinárodnými skúsenosťami;
 Možnosť ovplyvniť smerovanie verejných politík v sociálnej oblasti a oblasti trhu práce;
 Kontakty s analytikmi naprieč slovenským verejným sektorom, ako aj v medzinárodných
inštitúciách;
 Zodpovedajúce finančné ohodnotenie;
 Všestrannú podporu odborného rozvoja: analytici ISP sa zúčastňujú na zahraničných kurzoch a
školeniach na špičkových svetových univerzitách, ako aj na stážach v medzinárodných
organizáciách.

Pracovné ponuky

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-ekonomickaspolocnost

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, Úrad vlády SR, email: marcela.veselkova [at] vlada.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

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:

