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výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti  

Slovak Economic Association Meeting 2021 

 

Slovenská ekonomická spoločnosť zorganizovala v dňoch 2. – 3. septembra 2021 výročnú konferenciu Slovak 
Economic Association Meeting 2021 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Hlavnými prednášajúcimi boli Daniele Checchi (University of Milan and INPS), Luiz de Mello (OECD) a 
Daniel Münich (CERGE-EI).  

Daniele Checchi a Daniel Münich sa vo svojich prednáškach zaoberali problematikou hodnotenia výskumu 
a produktivitou akademických inštitúcií. Luiz de Mello ako riaditeľ ekonomického oddelenia v OECD poskytol 
perspektívu a vyhliadky ohľadne ekonomického vývoja vo svete po pandémii, pričom vyzdvihol niektoré 
špecifiká krajín V4.  

Počas konferencie bolo prezentovaných 50 vedeckých štúdií, pričom ich autori/spoluautori boli z 23 krajín. 
„Minulý rok sme prvýkrát vyskúšali virtuálnu konferenciu, tento rok bola konferencia v hybridnom režime a všetci 
pevne veríme, že budúci rok už pôjdeme v „štandardnom“ móde. Napriek všetkému, konferencia prilákala cez 
100 účastníkov, z čoho približne polovica prišla aj fyzicky. Po uplynulom roku bolo veľmi príjemné opäť viesť aj 
menej formálne diskusie počas coffee breakov, obedov a konferenčnej večere“, uviedol predseda spoločnosti 
Eduard Baumӧhl. 

Počas konferencie udelila SEA Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný článok 
prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie najviac zaujal článok “Collusion by Exclusion in Public 
Procurement” od Samuela Škodu a Reginy Seibel z Univerzity v Zürichu. 

Konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti sa zakončila panelovou diskusiou o histórii a budúcnosti 
SEA, ktorej sa zúčastnili všetci bývalí predsedovia a súčasní predseda. Diskusiu moderoval Andrej Svorenčík. 
Predsedovia SEA sa zhodli, že za posledných 10 rokov je vidieť významný pokrok v kvalite ekonomickej vedy 
na Slovensku. Pri vzniku SEA bola väčšina fellow-ov s kvalitnými publikáciami zo zahraničia, kým dnes je už u 
nás kvalitná diskusia na mnohé témy a SEA vedú skôr domáci výskumníci. Nie všetky ciele SEA sa však darí 
uspokojivo napĺňať, za kľúčové v súčasnosti predsedovia považujú zlepšenie hodnotenia kvality výsledkov 
výskumu a zlepšenie kontaktov najmä s mladými výskumníkmi a doktorandmi so slovenských univerzít. 

Počas konferencie sa konalo aj valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti. 
 
Zápisnica z valného zhromaždenia: 
https://slovakecon.sk/files/Zapisnica%20VZ%202021.pdf 
 
Viac informácií a program konferencie:  
https://slovakecon.sk/seam2021 
 
Fotogaléria z konferencie: 
https://spu.fem.uniag.sk/fotoarchiv_public/Rozne/2021_seam2021/ 
 
Twitter SEA: 
https://twitter.com/slovakecon 
 

Vedecký výbor konferencie SEAM 2021: Eduard Baumöhl (Ekonomická univerzita v Bratislave, predseda 
výboru), Pavel Ciaian (Joint Research Centre, European Commission), Jana Fidrmuc (Warwick Business 
School), Zuzana Fungáčová (Bank of Finland), Martin Lábaj (Ekonomická univerzita v Bratislave), Jana Péliová 
(Ekonomická univerzita v Bratislave), Ján Pokrivčák (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Andrej 
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Svorenčík (University of Mannheim), Martin Šuster (Národná banka Slovenska), Tomáš Výrost (Ekonomická 
univerzita v Bratislave). 

Organizačný výbor konferencie SEAM 2021: Drahoslav Lančarič (Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre, predseda výboru), Eduard Baumöhl (Ekonomická univerzita v Bratislave), Miroslava Rajčániová 
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Tomáš Výrost (Ekonomická univerzita v Bratislave). 

Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) 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). 

Kontakty:  
Eduard Baumöhl, sea@slovakecon.sk 
 
 

 

 
Panelová diskusia o histórii a budúcnosti SEA 

 



 
Konferenčná večera za účasti primátora Nitry Mareka Hattasa 


