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Správy
1st Bratislava Economic Meeting
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 12. júna 2008 uskutočnil 1st Bratislava Economic Meeting – stretnutie slovenských vedcov-ekonómov pôsobiacich
na zahraničných univerzitách a inštitútoch
s vedcami zo Slovenska. Konferencie sa
zúčastnilo 40 prednášajúcich, ktorí pricestovali zo 17 krajín celého sveta. Zahraničných účastníkov konferencie doplnili vedeckí pracovníci, pedagógovia, doktorandi a študenti slovenských univerzít a zástupcovia ekonomických inštitútov i odbornej verejnosti.
Plenárnu prednášku predniesol najznámejší súčasný slovenský vedec-ekonóm,
profesor Luboš Pástor z University of
Chicago Graduate School of Business.
Záštitu nad podujatím prebral podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj.
Cieľom konferencie, ktorá bola prvá
svojho druhu na Slovensku, bolo vzájomné informovanie sa o súčasných aktivitách
a moderných vedných trendoch v jednotlivých oblastiach ekonomickej vedy, výmena názorov a začatie spolupráce slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí
s domácimi na nových vedeckých projektoch. Snaha o vytvorenie tradície kvalitnej ekonomickej konferencie sa stretla
s veľkou odozvou. Je potešujúce, že pozvanie prijali takmer všetci vyznamní
slovenskí vedci-ekonómovia, ktorí prednášajú na renomovaných univerzitách vo
svete. Vysoká účasť, ktorá bola povzbudením pre organizovanie ďalšieho ročníka

konferencie v blízkej budúcnosti, odzrkadľuje pozitívny prístup zúčastnených
a potrebu stretnutí podobného charakteru
na Slovensku.
Konferencia bola zorganizovaná na
podnet nezávislého a neziskového združenia Virtual Scientific Laboratories, ktorého členmi sú traja vedci z oblasti ekonomických vied, Urban Kováč, Maroš
Servátka a Radovan Vadovič, a právnik
Michal Radosa.
Ekonomická univerzita v Bratislave
konferenciu inštitucionálne zastrešila, za
čo patrí jej, a najmä rektorovi Rudolfovi
Sivákovi srdečná vďaka. Poďakovanie
patrí aj Nadácii Tatrabanky, ktorá bola
hlavným sponzorom podujatia.
V úvodnom príhovore Maroš Servátka
z University of Canterbury vyslovil myšlienku, že jednou z ciest, ako pomocť
súčasnému stavu ekonomického vzdelávania a výskumu na Slovensku, je aktívne
zapojenie slovenských ekonómov pôsobiacich v zahraničí do tohto procesu s cieľom využiť ich vedecké a pedagogické
skúsenosti a profesionálne kontakty. To
bol hlavný dôvod, prečo sa združenie
Virtual Scientific Laboratories rozhodlo
osloviť rektora Ekonomickej univerzity
v Bratislave – najväčšej inštitúcie ekonomického vzdelávania na Slovensku
s myšlienkou zorganizovania konferencie
1st Bratislava Economic Meeting. Maroš
Servátka tiež poďakoval organizátorom
a účastníkom podujatia za to, že sa pričinili o historicky prvé stretnutie súčasných
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najvýznamnejších slovenských vedcov-ekonómov.
Ministerstvo školstva SR zastupoval na
slávnostnom otvorení generálny riaditeľ
sekcie vysokých škôl Peter Plavčan, ktorý
poukázal na dôležitosť podobných akcií
pri rozvoji slovenskej ekonomickej vedy.
Na záver oficiálnej časti výstupil rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, ktorý otvoril konferenciu a poďakoval sa účastníkom za ochotu pricestovať z veľkých diaľok a za podporu podujatia. Vo svojom príhovore zdôraznil
význam akcie z pohľadu Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ako aj ekonomickej vedy na Slovensku.
Program konferencie bol rozdelený do
troch častí, z ktorých každá mala dve paralelné sekcie: 1A – experimentálna ekonómia, 1B – makroekonómia a ekonomický rast, 2A – makroekonómia a financie,
2B – ekonómia práce a aplikovaná mikroekonómia, 3A – financie a 3B – mikroekonómia a aplikovaná ekonómia. Prezentácie
v sekciách boli takmer všetky v anglickom
jazyku, čo indikuje snahu prezentujúcich
o udomácnenie angličtiny ako nevyhnutného jazyka slovenskej ekonomickej vedy
v záujme jej užšieho prepojenia s medzinárodným spoločenstvom ekonómov.
Po skončení rokovania v sekciách uviedol Maroš Servátka hlavného prednášajúceho profesora Ľuboša Pástora a v krátkosti predstavil jeho vedecký výskum. Profesor Pástor výstupil s prednáškou na tému Hľadanie ľudskej racionality (In Search
of Human Rationality). Prednáška mala veľký ohlas medzi poslucháčmi a priniesla
podnetnú diskusiu.
Po jej skončení sa uskutočnilo pracovné stretnutie ohľadne založenia nezávislej

spoločnosti združujúcej slovenských vedcov-ekonómov. Konferenciu zakončila
slávnostná recepcia, počas ktorej mali
účastníci možnosť neformálne diskutovať
o budúcej spolupráci a pokračovať vo výmene názorov.
Azda najdôležitejším bodom programu konferencie bolo spomínané pracovné
stretnutie, na ktorom pozvaní akademickí
pracovníci prediskutovali ciele nezávislej
spoločnosti združujúcej slovenských vedcov-ekonómov a ustanovili jej zakladajúci
výbor. Výboru predsedá profesor Mikuláš
Ľuptáčik z Vienna University of Economics and Business Administration a majú
v ňom zastúpenie slovenské vedecké inštitúcie i ekonómovia pôsobiaci v zahraničí. Hlavnými cieľmi vznikajúcej spoločnosti sú zvyšovanie úrovne základného
a aplikovaného výskumu v oblasti ekonomických vied a jeho propagácia, zvyšovanie kvality ekonomického vzdelávania na
Slovensku, výchova mladých ekonómov,
podpora medzinárodných kontaktov a prepojenie slovenskej ekonomickej vedy na
Európ-sku ekonomickú asociáciu. Spoločnosť plánuje v budúcnosti vytvoriť databázu slovenských ekonómov s údajmi
o ich pôsobiskách a oblastiach výskumu,
podporovať organizovanie pravidelných
konferencií a workshopov s medzinárodnou účasťou či pomáhať pri získavaní
grantov a stáži, teda aktivít, ktoré premostia slovenskú a svetovú ekonomickú
vedeckú komunitu.
Myslíme si, že prepojenie výskumnej
práce slovenských ekonómov so zahraničnými skúsenosťami je kľúčové pri napĺňaní vytýčených cieľov a sme radi, že
konferencia 1st Bratislava Economic Meeting bola katalyzátorom, ktorý zintenzívnil
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vzájomné kontakty slovenských ekonómov
a v mnohých prípadoch aj naštartoval spoluprácu akademických pracovníkov pôsobiacich v zahraničí s domácimi inštitúciami.

Veríme, že konferencia bude mať pokračovanie aj na budúci rok, tentokrát už
pod hlavičkou novovzniknutej spoločnosti
slovenských ekonómov.
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