
 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 

Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES) sa konalo dňa 16.9.2022 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: 35, podľa prezenčnej listiny 

 

Ad 1: 

VZ SES schválilo navrhovaný program. Predseda SES skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné. 

Za zapisovateľa zvolili účastníci VZ Janu Péliovú a za overovateľa zápisnice Martina Lábaja. 

 

Ad 2: 

Predseda SES Eduard Baumohl predniesol správu o činnosti spoločnosti za minulý rok. SES predsedá združeniu 

ekonomických spoločností V4 – v októbri sa uskutoční konferencia združenia vo Varšave za účasti zástupcov SES. 

Spoločnosť sa zúčastňuje súťaže stredoškolákov Ekonomická olympiáda – podieľa sa na zostavovaní otázok a tiež na 

národnom kole v hodnotiacej komisie. Eduard Baumohl sa za SES zúčastnil aj medzinárodného kola olympiády. SES 

nominovala zástupcov z radov odborníkov / členov do správnych rád VŠ, do rady pre periodické hodnotenie 

vedeckovýskumnej činnosti, Rady vlády pre výskum a vývoj a ďalších. 

Uznesenie: 

VZ berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti 

 



Ad 3: tajomník spoločnosti Martin Lábaj predniesol 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. 

Uznesenie:  

VZ berie na vedomie finančnú správu 

VZ schvaľuje plán výdavkov na rok 2023 

 

Ad 4.:  

- voľba predsedu SES 

Návrh: Jarko Fidrmuc 

Výsledok hlasovania: 

Za voľbu: Za 35, Proti 0 

  

Výsledok hlasovania: väčšinou hlasov bol na nasledujúce obdobie zvolený za predsedu SES bol zvolený Jarko 

Fidrmuc. 

 

- voľba predstavenstva 

Navrhovaní kandidáti: 

Členovia predstavenstva 

Eduard Baumöhl 

Jana Fidrmuc 

Zuzana Fungáčová 

Katarína Lučivjanská 

Jana Péliová 

Andrej Svorenčík 

Tomáš Výrost 

Richard Kališ (tajomník) 

 

Výsledky hlasovania: 

Eduard Baumöhl – Za 33, Zdržali sa hlasovania 2 

Jana Fidrmuc – Za 34, Zdržali sa hlasovania 1 

Zuzana Fungáčová – Za 34, Zdržali sa hlasovania 1 

Katarína Lučivjanská – Za 33, Zdržali sa hlasovania 2 

Jana Péliová – Za 32, Zdržali sa hlasovania 3 

Andrej Svorenčík – Za 32, Zdržali sa hlasovania 3 

Tomáš Výrost – Za 30, Zdržali sa hlasovania 5 

Richard Kališ (tajomník) – Za 31, Zdržali sa hlasovania 4 

 

Výsledok hlasovania: Predsedníctvo má najviac 9 členov. Na zvolenie člena predsedníctva je potrebný 

nadpolovičný počet hlasov zúčastnených (35) členov (minimum 18 hlasov). ZA členov predsedníctva boli zvolení 

všetci navrhnutí členovia SES. 

 

- voľba revíznej komisie 

Návrh: 

Tomáš Krištofóry 

Tomáš Oleš 

Pavol Povala 



Výsledok hlasovania:  

Tomáš Krištofóry, Za 33, Proti 2 

Tomáš Oleš, Za 34, Proti 1 

Pavol Povala Za 31, Proti 4 

 

Výsledok hlasovania: Členmi revíznej komisie sa stávajú Tomáš Krištofóry, Tomáš Oleš a Pavol Pvala. 

 

Ad 5.: Aktivity na ďalšie obdobie 

Predseda spoločnosti predstavil plánované aktivity v roku 2023: 

- SEAM 2023 sa uskutoční na UMB v Banskej Bystrici, termín bude stanovený podľa pandemickej situácie. 
- Hlasovaním všetkých členov bol udelený prof. Luptáčikovi mandát na rokovanie s Rakúskou ekonomickou 

spoločnosťou na organizáciu spoločnej konferencie v roku 2025. 
- Účasť SES na výročnom zasadnutí IEA World Congres. 
- Udelenie Ceny Young Economist Award. 
- Pravidelný štvrťročný newsletter SES. 
- propagovať korektné publikovanie a akademickú čestnosť na ekonomických fakultách na Slovensku. 

Uznesenie: VZ berie na vedomie plán aktivít na ďalšie obdobie 

 

V Bratislave, 16. septembra 2022 

 

Zapísal: Jana Péliová 

Overil: Martin Lábaj 


