
 

 

 

Slovenská ekonomická spoločnosť 

 

Zápisnica 

Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti 

dňa 19.12. 2020 o 9:30 – 11:00 

na Ekonomickej Univerzite v Bratislave (online) 

Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES) sa konalo dňa 19.12.2020 v rámci 
výročnej konferencie SES. 
 
Program Valného zhromaždenia bol:  

1. Schválenie programu  
- program VZ 
- určenie zapisovateľa a overovateľa 

2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti  
- ústna správa predsedu o činnosti spoločnosti  

3. Finančná správa a rozpočet  
- správa tajomníka spoločnosti o príjmoch a výdavkoch spoločnosti v rokoch 2019-2020 
a plán výdavkov na rok 2021  
- stanovisko revíznej komisie o súlade vynaložených výdavkov so stanovami 
a rozhodnutiami valného zhromaždenia  

4. Voľby 
- voľba predsedu SES 
- voľba predstavenstva 
- voľba revíznej komisie 

5. Aktivity na ďalšie obdobie 
informácia predsedu o plánovaných aktivitách spoločnosti 

6. Rôzne  
 

Počet zúčastnených členov: 38, podľa prezenčnej listiny. 
 
Ad 1: 
VZ SES schválilo navrhovaný program. Predseda SES skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné, keďže 
je prítomných viac ako 11 členov s právom hlasovať. 
Za zapisovateľa zvolili účastníci VZ Janu Péliovú a za overovateľa zápisnice Martina Lábaja. 
 
Ad 2: 
Predseda SES Martin Šuster predniesol správu o činnosti spoločnosti za minulý rok. Z aktivít 
spomenul najmä spoločnú konferenciu Českej ekonomickej spoločnosti a SES, ktorá sa uskutočnila 
v septembri 2019 na Mendelovej univerzite v Brne.  
Poďakoval členom SES z radov Fellows, ktorí za zapojili do hodnotenia ekonomických programov 
politických strán kandidujúcich vo voľbách v roku 2020, ktoré vzbudilo pozornosť širokej aj odbornej 
verejnosti. Informoval o príprave sekcie v rámci výročnej konferencie IEA, ktorá bola neskôr z dôvodu 
pandémie presunutá do ďalšieho roku. 



Martin Šuster vysvetlil zrušenie výročnej konferencie na SPU v Nitre z dôvodu pandémie Covid-19.   
Rozhodnutie:  
VZ berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti. 
 
Ad 3: Tajomníčka spoločnosti Jana Péliová predniesla Správu o príjmoch a výdavkoch spoločnosti za 
predchádzajúce obdobie a predstavila plán príjmov a výdavkov na nasledujúce obdobie. 
Revízna komisia overuje vynaloženie výdavkov v súlade so stanovami a rozhodnutiami valného 
zhromaždenia. 
Rozhodnutie:  
VZ berie na vedomie finančnú správu. 
VZ schvaľuje plán výdavkov na rok 2021. 
 
Ad 4:  
Voľba predsedu SES 
Návrh: Eduard Baumöhl 
Výsledok hlasovania: 
Za voľbu: 37 
Zdržal sa: 1 
 
Výsledok hlasovania: väčšinou hlasov bol na nasledujúce dvojročné obdobie zvolený za predsedu SES 
Eduard Baumöhl. 
 
Voľba predstavenstva 
Navrhovaní kandidáti: 
Členovia predstavenstva 
Eduard Baumöhl 
Jan Fidrmuc 
Jana Fidrmuc 
Zuzana Fungáčová 
Martin Lábaj 
Jana Péliová 
Ján Pokrivčák 
Jakub Steiner 
Andrej Svorenčík 
Martin Šuster 
Tomáš Výrost 
 
Výsledky hlasovania: 
Eduard Baumöhl: 26 
Jan Fidrmuc: 19 
Jana Fidrmuc: 16 
Zuzana Fungáčová: 31 
Martin Lábaj: 26 
Jana Péliová: 33 
Ján Pokrivčák: 17 
Jakub Steiner: 17 
Andrej Svorenčík: 33 
Martin Šuster: 28 
Tomáš Výrost: 29 
 
Výsledok hlasovania: Predsedníctvo má najviac 9 členov. Na zvolenie člena predsedníctva je 
potrebný nadpolovičný počet hlasov zúčastnených členov (minimum 20 hlasov). Za členov 



predsedníctva boli zvolení: Eduard Baumöhl, Zuzana Fungáčová, Martin Lábaj, Jana Péliová, Andrej 
Svorenčík, Martin Šuster, Tomáš Výrost. 
 
Voľba revíznej komisie 
Návrh: 
Vladimír Gazda 
Tomáš Krištofóry 
Katarína Lučivjanská 
Pavol Povala 
 
Výsledok hlasovania:  
Vladimír Gazda: 18 
Tomáš Krištofóry: 20 
Katarína Lučivjanská: 31 
Pavol Povala: 23 
 
Výsledok hlasovania: Členmi revíznej komisie sa stávajú 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. 
Členmi revíznej komisie boli zvolení: Tomáš Krištofóry, Katarína Lučivjanská, Pavol Povala. 
 
Ad 5: Aktivity na ďalšie obdobie. 
Predseda spoločnosti predstavil plánované aktivity v roku 2021: 

- SEAM 2021 sa uskutoční na SPU v Nitre, termín bude stanovený podľa pandemickej situácie. 
- Účasť SES na výročnom zasadnutí IEA World Congres – online. 
- Udelenie Ceny Young Economist Award. 
- Pravidelný štvrťročný newsletter SES. 
- Propagovať korektné publikovanie a akademickú čestnosť na ekonomických fakultách na 

Slovensku. 
- V mene SES sa vyjadrovať proti publikačným praktikám na Slovensku a k hodnoteniu kvality 

publikácií na Slovensku. 
 

Rozhodnutie: VZ berie na vedomie plán aktivít na ďalšie obdobie 
 
Ad 6: Rôzne: 
Predseda SES navrhol zvýšenie ročného členského poplatku za členstvo v SES na 50 Eur ročne pre 
riadneho člena spoločnosti, 10 Eur ročne pre študentov, 70 Eur pre fellows spoločnosti, ktoré bude 
spojené s bezplatnou účasťou na výročnej konferencii SES.  
Zdôvodnenie: finančná nezávislosť organizácie od sponzorských príspevkov, v spoločnosti je 
zaregistrovaných viacero neaktívnych členov, ktorí sa nimi stali len z dôvodu bezplatnej účasti na 
konferencii pre členov SES. 
Výsledok hlasovania: 
Zvýšenie členského poplatku pre riadnych členov na 50 Eur ročne: 
Za zvýšenie: 23 
Proti: 1 
Zdržal sa: 2 
 
Zvýšenie členského poplatku pre študentov na 10 Eur ročne: 
Za zvýšenie: 15 
Proti: 10 
Zdržal sa: 2 
 
Zvýšenie členského poplatku pre fellows na 70 Eur ročne: 
Za zvýšenie: 16 



Proti: 5 
Zdržal sa: 0 
 
Na základe výsledkov hlasovania sa zvyšuje členský príspevok pre riadnych členov SES na 50 Eur 
ročne. Členské pre študentov zostáva 0 Eur. 
 
Zapísala: Jana Péliová 
Overil: Martin Lábaj 


