
 
 

Zápisnica  

Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti  

3.9.2021 o 16.00 – 18.00 na SPU v Nitre 

Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES) sa konalo dňa 3.9.2021 

v priestoroch SPU v Nitre a online v prostredí MS Teams, v rámci konferencie SEAM 2021 

 
 

Program valného zhromaždenia (VZ):  
1. Schválenie programu 

- program VZ 
- určenie zapisovateľa a overovateľa 
 

2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti 
- ústna správa predsedu o činnosti spoločnosti 
Návrh rozhodnutia: VZ berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti 
 

3. Finančná správa a rozpočet 
- správa tajomníka spoločnosti o príjmoch a výdavkoch spoločnosti v rokoch 
2020 a 2021 a plán výdavkov na rok 2022 
- stanovisko revíznej komisie o súlade vynaložených výdavkov so stanovami 
a rozhodnutiami valného zhromaždenia 
Návrh rozhodnutia: VZ berie na vedomie finančnú správu 
VZ schvaľuje plán výdavkov na rok 2022 
 

4. Aktivity na ďalšie obdobie 
- informácia predsedu o plánovaných aktivitách spoločnosti 
Návrh rozhodnutia: VZ berie na vedomie plán aktivít na ďalšie obdobie 
 

5. Rôzne 
 
Počet účastníkov: 20 prezenčne, 12 online v prostredí MS Teams  
 
Eduard Baumöhl otvoril valné zhromaždenie (VZ) Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES).  
 
1. Program VZ 
Hlasovanie o programe VZ.  
Za: 32 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Rozhodnutie:   
Valné zhromaždenie schválilo program zasadnutia VZ.  
Predseda SES navrhol za zapisovateľa Martina Lábaja a za overovateľku Janu Péliovú.  



Hlasovanie:  
Za: 32 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Rozhodnutie:   
VZ schválilo Martina Lábaja za zapisovateľa valného zhromaždenia a Janu Péliovú za 
overovateľku zápisnice.  

 
2. Správa predsedu o činnosti 

 
Predseda SES predniesol správu o činnosti a vyzdvihol aktivity spoločnosti súvisiace s jej 
propagáciou navonok, najmä v súvislosti s pripravovanou inštitucionálnou akreditáciou VŠ 
a s vymedzením sa voči publikačným praktikám v predátorských časopisoch, vyjadreniu 
k vydavateľstvu MDPI, a etike v publikovaní. Bol spustený program mentoringu pre doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov zo slovenských vysokých škôl a v blízkej budúcnosti 
spoločnosť plánuje rozbehnúť SEA online semináre. Uvedené aktivity mali dopad na prezentáciu 
SES v širokej spoločnosti. Podarila sa organizácia SEAM 2021 v Nitre. V roku 2022 SEAM 
pravdepodobne zorganizovaný v Bratislave a o rok neskôr v Banskej Bystrici, v snahe 
o inkluzívnosť. 
 
Hlasovanie o správe o činnosti spoločnosti:  
Za: 32 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Rozhodnutie:   
VZ berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti  

 
3. Finančná správa a rozpočet 

 
Martin Lábaj prezentoval finančnú správu spoločnosti za obdobie 14. 12. 2020 – 27. 8. 2021. 
Finančná správa a rozpočet boli schválené revíznou komisiou SES. Stanovisko revíznej komisie 
bolo prezentované Tomášom Kristofórym.  
 
Hlasovanie o finančnej správe a o pláne príjmov a výdavkov na budúci rok:  
Za: 32 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Rozhodnutie:   
VZ berie na vedomie finančnú správu  
VZ schvaľuje plán výdavkov na roky 2021 a 2022 

 
4. Aktivity na ďalšie obdobie 
Pokračovať v rozbehnutých aktivitách. Najmä v novom programe mentoringu. Od začiatku roka 
2022 sa začne plánovať konferencia. Mala by byť v Bratislave, cieľom je zároveň, aby bola 
zorganizovaná na pracovisku, kde ešte doteraz nebola organizovaná.  
 
Rozhodnutie:  
VZ berie na vedomie plán aktivít na ďalšie obdobie  



5. Rôzne 
Predseda SES navrhol ponechať členské na rok 2022 na úrovni na 50,- EUR, s výnimkou 
fyzických osôb uhrádzajúcich vložné na výročnú konferenciu spoločnosti v danom roku, pre 
ktoré je členské stanovené na 0,- EUR. 
 
Hlasovanie o členskom na rok 2022 
Za: 32 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Rozhodnutie:  
VZ schválilo členské na rok 2022 na úrovni 50,- EUR.  
 
Predseda SES navrhol ponechať členské pre študentov na rok 2022 na úrovni na 0,- EUR.  
 
Hlasovanie o členskom pre študentov na rok 2022 
Za: 32 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Rozhodnutie:  
VZ schválilo členské pre študentov na rok 2022 na úrovni 0,- EUR.  
 
Jana Péliová navrhla rozposlať ku koncu roka pripomienku k zaplateniu členského v SES. 
Predseda SES prisľúbil rozposlať viaceré emaily s pripomienkou k zaplateniu členského.  
Účastníci VZ diskutovali k hodnotiteľom akreditačnej komisie pre ekonomické vedy. 
Úloha pre vedenie SES: osloviť vedenie SAAVŠ s apelom na zjednodušenie procesov spojených 
so zapojením zahraničných hodnotiteľov pre potreby hodnotenia žiadostí univerzít 
o inštitucionálnu akreditáciu. 
 
Predseda SES poďakoval za účasť na VZ.  
 
Zapísal: Martin Lábaj  
Overila: Jana Péliová  
 


