Tlačová správa
19. 9. 2022
výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti
Slovak Economic Association Meeting 2022
Slovenská ekonomická spoločnosť zorganizovala v dňoch 15. – 16. septembra 2022 výročnú konferenciu
Slovak Economic Association Meeting 2022 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, v spolupráci s
konferenciou pre PhD. študentov EDAMBA.
Konferencia sa začala prednáškou prvého hlavného rečníka, ktorým bol ukrajinský ekonóm Tymofiy
Mylovanov, prezident na Kyiv School of Economics, akademický ekonóm z University of Pittsburgh a bývalý
minister hospodárskeho rozvoja, obchodu a poľnohospodárstva Ukrajiny. Zastával tiež funkciu podpredsedu
rady Národnej banky Ukrajiny a pôsobí ako poradca prezidenta Zelenského. Druhým hlavným prednášajúcim
bol ekonóm slovenského pôvodu a fellow SEA Michal Kolesár, ktorý vyštudoval Ph.D. na Harvarde
a v súčasnosti pôsobí ako profesor na Princeton University.
Počas konferencie bolo prezentovaných viac ako 70 vedeckých štúdií, z rôznych oblastí ekonomického
výskumu, od behaviorálnej a experimentálnej ekonómie, cez problematiku trhu práce, ekonomického rastu,
medzinárodných vzťahov, až po oblasť podnikových financií, finančných trhov a finančnej stability.
Počas konferencie udelila SEA Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný článok
prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie najviac zaujal článok “Exchange Rates and the Speed
of Economic Recovery: The Role of Financial Development” od Borisa Fišeru z Ekonomického ústavu SAV a IES
na Karlovej univerzite.
„Kvalita prác mladých slovenských ekonómov je z roka na rok na vyššej úrovni. Tiež môžeme vidieť, že veľa
študentov pôsobí v zahraničí, ale aj tak nestratia záujem o Slovensko. To dokazuje aj to, že tento rok dostal
cenu ekonóm pôsobiaci na Ekonomickom ústave SAV, ktorý získal kvalitné vzdelanie na Karlovej univerzite v
Prahe. Mali by sme pracovať na tom, aby sa mladí slovenskí ekonómovia intenzívne mohli zapájať do
akademického života na Slovensku“, uviedol nový predseda spoločnosti Jarko Fidrmuc.
Pri príležitosti konferencie udelila SEA po tretíkrát Cenu Martina Filka. Laureátom sa stal Juraj Mach za jeho
významný prínos v oblasti CBA analýz verejných investícií na Slovensku a za rozvoj dôkazmi podporovaného
rozhodovania vo verejnej správe. Juraj Mach je absolventom ekonómie na University of Edinburgh a financií na
University of Rotterdam. Od ukončenia štúdia pracoval 9 rokov na Ministerstve financií a v súčasnosti pôsobí
na magistráte mesta Bratislava. Kariéru v štátnej správe začínal na Inštitúte finančnej politiky v čase, keď ho
viedol ešte Martin Filko.
Cenu Martina Filka udeľuje Slovenska ekonomická spoločnosť Slovákom alebo osobnostiam s pobytom na
území Slovenskej republiky do 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu, prínos pre rozvoj
hospodárskej politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj popularizáciu
ekonómie. Cena bola po prvýkrát udelená v roku 2018 a je udeľovaná s dvojročnou periodicitou. V porote tento
rok sedeli Asena Filková, Ľudovít Ódor a Eduard Baumöhl.
„Tento rok boli nominácie mimoriadne kvalitné a rozhodovanie o laureátovi tejto ceny nebolo jednoduché. Už
len to, že máme vo verejnej správe kvalitných ľudí so zahraničným vzdelaním, je veľmi vzácne a mali by sme si
to vážiť. Juraj Mach v plnej miere napĺňa posolstvo Martina Filka a je nám cťou, že môžeme aspoň týmto
spôsobom vyzdvihnúť pre širšiu spoločnosť takmer neviditeľných ľudí pracujúcich pre nás všetkých“, uviedol
dosluhujúci predseda spoločnosti Eduard Baumöhl.

Počas konferencie prebiehala aj burza práce pre študentov, medzi vystavovateľmi boli Česká národná banka,
Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a analytické útvary ministerstiev (ÚHP, IFP,
IZA). Zástupcovia spoločnosti Bureau van Dijk predstavovali študentom svoje databázové riešenia.
Konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti sa zakončila konaním valného zhromaždenia, na ktorom boli
zvolení na najbližšie dva roky noví členovia predstavenstva, revíznej komisie a nový predseda spoločnosti,
ktorým sa stal profesor medzinárodnej ekonómie, Jarko Fidrmuc zo Zeppelin University Friedrichshafen
v Nemecku. Jarko Fidrmuc pôsobí tiež ako spolupracovník na Ekonomickom ústave SAV a prednáša na
Ekonomickej univerzite v Bratislave a Mendelovej univerzite v Brne.
Zápisnica z valného zhromaždenia:
https://slovakecon.sk/files/Zapisnica%20VZ%202022.pdf
Viac informácií a program konferencie:
https://slovakecon.sk/seam2022
Fotogaléria z konferencie:
https://slovakecon.sk/seam2022/gallery.html
Twitter SEA:
https://twitter.com/slovakecon
Vedecký výbor konferencie SEAM 2022: Eduard Baumöhl (University of Economics in Bratislava), Jozef
Baruník (Charles University and Czech Academy of Sciences), Jana Fidrmuc (Warwick Business School),
Zuzana Fungáčová (Bank of Finland), Július Horváth (Central European University), Mikuláš Luptáčik (WU
Wien), Martin Lábaj (University of Economics in Bratislava), Jana Péliová (University of Economics in Bratislava),
Jakub Steiner (CERGE-EI and the University of Zurich), Andrej Svorenčík (University of Pennsylvania), Martin
Šuster (Government Office of the Slovak Republic), Tomáš Výrost (University of Economics in Bratislava).
Organizačný výbor konferencie SEAM 2022: Jana Péliová (University of Economics in Bratislava), Eduard
Baumöhl (University of Economics in Bratislava), Richard Kališ (University of Economics in Bratislava), Martin
Lábaj (University of Economics in Bratislava), Tomáš Oleš (University of Economics in Bratislava), Tomáš Výrost
(University of Economics in Bratislava).
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:
Jarko Fidrmuc, predseda SEA, jarko.fidrmuc@zu.de
Eduard Baumöhl, sea@slovakecon.sk

Obr. 1: Cenu pre mladého ekonóma získal Boris

Fišera z Ekonomického ústavu SAV a IES na
Karlovej univerzite.

Obr. 2: Odovzdanie Ceny Martina Filka (CMF).

Zľava predseda SEA Eduard Baumöhl; laureát ceny
za rok 2022 Juraj Mach a člen Rady CMF Asena
Filková.

Obr. 3: Laureáti Ceny Martina Filka, zľava Andrej

Svorenčík z University of Pennsylvania (laureát
z roku 2018), Juraj Mach (laureát z roku 2022)
a Brian Fabo z Národnej banky Slovenska (laureát
z roku 2020).

