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Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v dňoch 13-14. júna uskutoční Bratislava Economic
Meeting 2014 - stretnutie slovenských ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách
a inštitútoch s vedcami zo Slovenska. Štvrtý ročník populárnej vedeckej konferencie je spoločne
organizovaný Ekonomickou univerzitou, nezávislým občianskym združením Virtual Scientific
Laboratories, Slovenskou ekonomickou spoločnosťou a Nadáciou Tatra banky, tradičnými
partnermi podporujúcimi rozvoj ekonomickej vedy na Slovensku.
Plenárnu prednášku na tému vzniku slovenského ekononomického myslenia a historický prierez
jeho vývoja od 18. storočia až po Imricha Karvaša - prvého guvernéra Slovenskej národnej banky
prednesie významný politický ekonóm a profesor na Central European University v Budapešti
Július Horváth.
„Cieľom konferencie je vzájomné informovanie sa o súčasných aktivitách a moderných vedeckých
trendoch v jednotlivých ekonomických oblastiach, výmena názorov a začatie nových vedeckých
projektov medzi slovenskými vedcami pôsobiacimi doma i v zahraničí. Snažíme sa tiež o
pokračovanie tradície kvalitnej medzinárodnej ekonomickej konferencie v Bratislave, ktorej sa
zúčastňujú vedci zo Stredoeurópskeho regiónu. Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijali mnohí
vyznamní slovenskí ekonómovia, ktorí prednášajú na renomovaných univerzitach vo svete,”
uviedol člen organizačného výboru Dr. Maroš Servátka z Virtual Scientific Laboratories a University
of Canterbury na Novom Zélande a zároveň predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti.
„Na tohtoročnej konferencii plánujeme predstaviť novinku – cenu Slovenskej ekonomickej
spoločnosti o najlepší vedecký článok napísaný slovenským doktorandom alebo doktorandkou,
ktorí sa zúčastnia konferencie. Chceme oceniť kvalitnú vedeckú prácu mladých ekonómov. Takéto
prestížne ocenenie zodvihne ich kredit a zvýši ich šance na akademickom trhu práce,“ dodal Dr.
Servátka. Víťaz súťaže bude oznámený počas slávnostnej gala večere v piatok 13. júna.
V programe konferencie sa nachádzajú zaujímavé prednášky o trhu práce (prednášajúci Martin
Kahanec a Lucia Mýtna Kureková, ktorá bude prezentovať studiu napísanú spoločne s Miroslavom
Beblavým, toho času poslancom SNR), politickej ekonómii (Ján Fidrmuc), financiách (Tomáš
Výrost a Štefan Lyócsa) a experimentálnej a behaviorálnej ekonómii (Anna Gunnthorsdottir, Peter
Katuščák, Jana Vyrasteková, Radovan Vadovič). Silné zastúpenie bude z výskumného oddelenia
NBS (Tibor Zavadil a Teresa Messner), Inštitútu finančnej politiky MF SR (Peter Tóth) a Českej
národnej banky (František Brázdik).
Počas konferencie je tiež plánované valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti,
ktorá združuje slovenských ekonómov a prispieva k rozvoju ekonomickej vedy a vzdelávania na
Slovensku.
Viac informácii na http://www.virtualsciencelab.org/en/bem2014.php

Virtual Scientific Laboratories (www.virtualsciencelab.org)
Virtual Scientific Laboratories (VSL) je moderné, neziskové a nezávislé občianske združenie, ktoré
vzniklo v roku 2006. Poslaním občianskeho združenia VSL je podpora základného a aplikovaného
vedeckého výskumu v ekonomickej oblasti, prispievanie k využitiu a šíreniu výsledkov výskumu v
akademickej oblasti, ich zavádzanie do praxe a uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a
vedecko-technickej spolupráce. Členovia VSL pôsobia na renomovaných zahraničných
univerzitách (Dr. Urban Kováč – University of Glasgow, Dr. Maroš Servátka – University of
Canterbury, Dr. Radovan Vadovič – Carleton University), kde prednášajú a podieľajú sa na
základnom výskume v ekonomickej oblasti. Členom a konateľom združenia je právnik Mgr. Ing.
Michal Radosa.
Medzi aktivity, ktoré združenie Virtual Scientific Laboratories iniciovalo a spoluorganizovalo patria
návštevy piatich nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu (Roberta Aumanna, Roberta Mundella,
Edmunda Phelpsa, Edwarda Prescotta a Olivera Williamsona), Bratislava Economic Meeting –
stretnutie slovenských ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a inštitútoch s vedcami
zo Slovenska, prednáškový cyklus pre študentov ekonómie a odbornú verejnosť Bratislava Open
Lecture Series či Workshop na výučbu ekonómie pomocou experimentov, ktorý bol prvou akciou
takéhoto charakteru v Európe.
Kontakt:
Dr. Maroš Servátka
E-mail: maros.servatka@canterbury.ac.nz
http://www.econ.canterbury.ac.nz/people/servatka.shtml

Slovenská ekonomická spoločnosť
Slovenská ekonomická spoločnosť je profesné združenie slovenských vedeckých ekonómov
pôsobiacich na domácich i zahraničných univerzitách a vedeckých inštitútoch. Cieľom spoločnosti
je prispievať k rozvoju a popularizácii ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného
výskumu. Slovenská ekonomická spoločnosť podporuje skvalitňovanie ekonomického vzdelávania
na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu mladých talentov.

Nadácia Tatra banky (www.nadaciatatrabanky.sk)
Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia podporujúca vzdelávanie na stredných
a vysokých školách, pôvodné slovenské umenie a dizajn.
Je tu pre všetkých, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa, tvoriť a zároveň majú ambíciu niečo v živote
dosiahnuť – jednoducho pre všetkých, ktorí chcú byť vo svojom odbore najlepší.
Prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje najlepších študentov, vytvára atraktívne
príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania a prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi.
Podporuje začínajúcich aj etablovaných umelcov, ktorých zároveň každoročne oceňuje Cenou
Nadácie Tatra banky za umenie.
Nadácia Tatra banky za 10 rokov svojej existencie podporila 1426 projektov – taktiež príchod
6 nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu, 3 nositeľov Pulitzerovej ceny a pozvala množstvo
zahraničných profesorov a ďalších prestížnych vedeckých osobností na Slovensko.
Kontakt:
Zuzana Böhmerová, Manager nadácie a sponzoringu, zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk
02/5919 1450
Marína Masárová, hovorkyňa, marina_masarova@tatrabanka.sk
02/ 5919 1593

