Slovenská ekonomická spoločnosť

Zápisnica
Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti
13.9.2019

Valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES) sa konalo dňa 13.9.2019
v priestoroch Mendelovej univerzity v Brne, v rámci spoločného stretnutia Českej
ekonomickej spoločnosti a 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 2018
a 2019 a plán výdavkov na roky 2019-2020
- stanovisko revíznej komisie o súlade vynaložených výdavkov so stanovami
a rozhodnutiami valného zhromaždenia

4. Aktivity na ďalšie obdobie
- informácia predsedu o plánovaných aktivitách spoločnosti

5. Rôzne
Počet zúčastnených členov: 27, 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 SEAM 2018, ktorý sa uskutočnil na FM UK v Bratislave a informoval
o prácach na aktualizácii hodnotenia Econrank. Hodnotenie bude podľa možností
aktualizované aj v ďalšom roku. Na základe podpisu Memoranda o porozumení s INESS sa
SES aktívne zapojila tak do revízie otázok a okruhov pre súťaž Ekonomická olympiáda
a zúčastnila sa na celoslovenskom kole súťaže v komisii. Martin Šuster zablahoželal novým
fellows organizácie a za všetkých účastníkov pozitívne hodnotil práve skončenú konferenciu
CES SEAM 2019.
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.
Ján Fidrmuc predstavil návrh na finančnú spoluúčasť SES na krytí nákladov na účasť členov
na IEA. Účastníci v diskusii navrhli podmieniť túto možnosť finančnými možnosťami
spoločnosti.
Hlasovanie o finančnej správe a o pláne príjmov a výdavkov na budúci rok:
Za:24
Proti: 1
Zdržal sa: 1
Rozhodnutie:
VZ berie na vedomie finančnú správu
VZ schvaľuje plán výdavkov na roky 2019-2020
Ad 4.:
Predseda spoločnosti predstavil plánované aktivity v roku 2019/2020:

-

SEAM 2020 sa uskutoční v termíne 17.-18.9.2020 na SPU v Nitre
Diskutované otázky v tejto súvislosti: inštitúcia diskutanta, ak áno v akej forme (napr.
možnosť diskutantov zvoliť si ktorý článok chcú diskutovať);
frekvencia spoločných stretnutí SEAM s partnerskými asociáciami – preferuje sa
každé druhé stretnutie samostatné a podľa možností využívať lokality mimo
Bratislavy;
znovuzavedenie zavedenie sekcií pre študentov – research proposal + paper writing
session;
organizácia podujatia na stretnutie a diskusiu mladých výskumníkov s fellows;
podpora pre mladé výskumníčky;
na najbližšom stretnutí sa uskutočnia voľby do orgánov spoločnosti – zmena:
hlasovanie bude možné počas celej doby trvania konferencie.

-

Účasť SES na výročnom zasadnutí IEA World Congres 3-7.7.2020
Udelenie Ceny Young Economist Award
Udelenie Ceny Martina Filka
Pravidelný štvrťročný newsletter SES

Rozhodnutie: VZ berie na vedomie plán aktivít na ďalšie obdobie

Zapíísala: Jana Péliová
Overil: Martin Lábaj

