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Termín: 18. septembra 2014 (štvrtok) 
 registrácia účastníkov konferencie od 8:20 do 8:50 hod. 
 
Miesto:  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava 
 konferenčná miestnosť (Súdna sieň) na prízemí historickej budovy 
 
 
Program konferencie: 
 

Čas Príspevok 

9:00 doc. JUDr. Robert FICO, CSc. – predseda vlády SR  
tbc 
 

9:20 Ing. Ivan ŠRAMKO – predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Vývoj verejných financií z pohľadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
 

9:40 prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD. – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Možnosti a reakčná schopnosť verejných financií v EÚ v kontexte dlhovej krízy 
 

10:00 doc. Ing. Juraj SIPKO, PhD., MBA. – riaditeľ Ekonomického ústavu SAV 
Vnútorné a vonkajšie nerovnováhy v štátoch eurozóny a dlhová kríza 
 

10:20 Mgr. Ivan LESAY, MA., PhD. – Ekonomický ústav SAV a Ministerstvo financií SR 
Zraniteľnosť slovenského rozvojového modelu. Ako po kríze nastaviť národnú hospodársku 
politiku? 
 

10:40 Diskusia 
 

11:10 Coffee Break 
 

11:30 prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc. – Ekonomický ústav SAV 
Globálne vládnutie bez globálnej vlády – hľadanie optimálneho inštitucionálneho rámca 
 

11:50 prof. Ing. Peter STANĚK, CSc. – Ekonomický ústav SAV 
Nedostatočné príjmy štátneho rozpočtu – daňové úniky, šedá a čierna ekonomika 
 

12:10 prof. JUDr. Mária PATAKYOVÁ, CSc. – prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave 
Poňatie sídla obchodných spoločností z pohľadu práva obchodných spoločností, daňového 
a insolvenčného práva 
 

12:30 Diskusia 
 

13:00 Obed – Zasadačka Vedeckej rady UK na 1. poschodí historickej budovy 
 

v e d e c k á  k o n f e r e n c i a :  

Makroekonomické aspekty dlhovej  krízy  

–  pripravenosť kraj ín čeliť  novým výzvam  
 



13:40 JUDr. Mária DURAČINSKÁ, CSc. – Právnická fakulta UK 
Právny rámec zamedzenia dvojitého nezdanenia v EÚ ako východiskový nástroj riešenia 
dlhovej krízy 
 

14:55 JUDr. Tomáš BALCO, LL.M., ACCA. – Ministerstvo financií SR 
Projekt BEPS: Dopady akčného planú č.6 – zneužitie zmlúv o ZDZ pre daňovú politiku a politiku 
ZoZDZ Slovenska 
 

14:10 doc. Ing. Iveta PAUHOFOVÁ, CSc. – Ekonomický ústav SAV 
Príjmová polarizácia – príčina a dôsledky na Slovensku 
 

14:25 JUDr. Zuzana MACKOVÁ, PhD. – Právnická fakulta UK 
Reformy v sociálnej oblasti – (ne)rešpektovanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných 
a európskych dokumentov 

14:40 Diskusia 
 

15:00 Coffee Break 
 

15:15 Ing. Boris HOŠOFF, PhD. – Ekonomický ústav SAV 
Rast verejných dlhov – súvislosti a riešenia 
 

15:30 JUDr. Vladislav MIČÁTEK,  PhD. – Právnická fakulta UK 
JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD. – Právnická fakulta UK 
Dlhová brzda a jej právne zakotvenie v zaujme optimálneho nastavenia fiškálnej politiky štátu 
 

15:50 Ing. Vanda VAŠKOVÁ, PhD. – Ekonomický ústav SAV 
Krízový manažment a prevencia budúcich kríz v EÚ v kontexte mechanizmov regulácie a dohľadu pre 
finančný sektor 
 

16:05 JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD. – Právnická fakulta UK 
Právny rámec riešenia krízových situácií úverových inštitúcií v EÚ ako bazálny inštrument 
predchádzania finančnej nestability 
 

16:20 Ing. Adrián ONDROVIČ – Ekonomický ústav SAV 
JUDr. Ing. Peter SLÁVIK – Právnická fakulta UK 
Finančné inštitúcie „Too big to fail“ a ich rola v dlhovej kríze 
 

16:35 Diskusia 
 

17:55 Záver konferencie 
 

 
 

Pre účasť na konferencii je nevyhnutná registrácia do 8. 9. 2014 na web stránke:  
link na prihlasovací formulár 

 
Účasť na konferencii je bezplatná.  

 
Kontaktný e-mail v prípade otázok: vladislav.micatek@flaw.uniba.sk 

 
 

 
 
 

Projekt riešený v rámci grantu VEGA č. 2/0104/12 
„Makroekonomické aspekty dlhovej krízy 

– pripravenosť krajín čeliť novým výzvam“. 
 
 

Konferencia je organizovaná vďaka podpore: 

https://docs.google.com/forms/d/13MIjodPPK9nWI3Z6UMfGP1502zsWfPLb5qi-SdFIHmM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:vladislv.micatek@flaw.uniba.sk

