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Zápisnica  

zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV, 

ktoré sa uskutočnilo  

 

vo štvrtok  22. novembra 2018 o 10.00 hod.  

v knižnici EÚ SAV 

 

 

Prítomní: 

Ing. Karol Frank, PhD., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. , Ing. Tomáš Domonkos, PhD.,  

Ing. Ivan Okáli, DrSc.  

Pozvaní: 

za Vedeckú radu PÚ SAV: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., 

riaditeľ EÚ SAV: prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA., 

výkonný redaktor EČ: Ing. Tomáš Jeck, PhD. 

 

Navrhnutý program: 

1. Úvod. 

2. Voľba členov Redakčnej rady EČ a zmena Štatútu EČ. 

3. Voľba školiteľov doktorandského štúdia.  

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

1. Úvod 

Predseda Vedeckej rady EÚ SAV Ing. Karol Frank, PhD. otvoril zasadnutie vedeckej rady 

a privítal všetkých účastníkov zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV.  

 

2. Voľba členov Redakčnej rady EČ a zmena Štatútu EČ 

Prebehla diskusia k Štatútu Ekonomického časopisu. Vedecká rada EÚ SAV schválila zmeny 

v Štatúte a schválila jeho nové znenie. Pôvodný Štatút je prílohou tejto zápisnice. 

Aktualizovaný Štatút bude doručený členom Vedeckej rady EÚ SAV a PÚ SAV na 

pripomienkovanie a schválenie per rollam.  

Prebehla diskusia k novému zloženiu Redakčnej rady EČ. Vedecká rada EÚ SAV a zástupca 

za Prognostický ústav SAV vo Vedeckej rade Centra spoločenských a psychologických vied 

SAV sa dohodli na užšom zozname kandidátov do Redakčnej rady Ekonomického časopisu. 

Zoznam predložia riaditeľovi EÚ SAV na výber.  

 

3. Voľba školiteľov doktorandského štúdia 

Vedecká rada EÚ SAV schválila za školiteľa doktorandského štúdia Prof. Ing. Juraja Sipka, 

PhD., MBA. 

 

4. Rôzne 

Vedecká rada EÚ SAV diskutovala o garantovi na doktorandské štúdium. Poverila predsedu 

Vedeckej rady EÚ SAV, aby sa informoval u vedeckého tajomníka, či sa zmenila legislatívna 

situácia ohľadom garanta na doktorandské štúdium.  
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5. Záver 

Predseda Vedeckej rady EÚ SAV poďakoval zúčastneným a ukončil zasadnutie Vedeckej 

rady EÚ SAV.  

 

 

V Bratislave, dňa 22. 11. 2018 

 

 

 

Zapísal: 

Ing. Karol Frank, PhD.    

predseda Vedeckej rady EÚ SAV    

 

 

Schválil: 

Ing. Karol Frank, PhD. 

predseda Vedeckej rady EÚ SAV 

 



ŠTATÚT EKONOMICKÉHO ČASOPISU/JOURNAL OF ECONOMICS 

Základné ustanovenie  

Ekonomický ústav SA V ako hlavný vydavateľ (ďalej „hlavný vydavateľ“) spolu s Prognostickým ústavom 

SAV ako spoluvydavateľom (ďalej „spoluvydavateľ“) vydávajú periodikum Ekonomický časopis/Journal 

of Economics (ďalej len Ekonomický časopis) – časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, 

spoločensko-ekonomické prognózovanie. Vydávanie časopisu sa riadi týmto štatútom.  

Článok 1  

a) Poslaním Ekonomického časopisu je najmä prezentácia výsledkov ekonomického výskumu. 

Ekonomický časopis prináša originálne vedecky podložené výsledky v statiach, diskusných 

príspevkoch a analytických štúdiách z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, teórie 

a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovaní a, peňažnej teórie a menovej politiky, 

podnikového manažmentu, bankovníctva, matematického modelovania, prierezových a odvetvových 

ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja. Zaoberá sa otázkami svetovej ekonomiky, 

procesmi globalizácie a európskej integrácie. Prináša články z dejín ekonomického myslenia 

a národného hospodárstva, profily význačných slovenských a svetových ekonómov, recenzie 

teoretických prác, správy z vedeckého života a iné témy významné pre ekonomické dianie.  

b) Uverejňujú sa príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Ich úroveň posudzujú 

členovia redakčnej rady a odborníci z iných pracovísk. Technická úprava a rozsah príspevkov 

predkladaných do redakcie sú vymedzené v pokynoch pre autorov uverejnených v každom čísle 

časopisu.  

c) Časopis vychádza desaťkrát ročne.  

Článok 2  

Štatutárny zástupca hlavného vydavateľa, po prerokovaní so štatutárnym zástupcom spoluvydavateľa, 

rozhoduje najmä o:  

a) zriadení alebo zrušení vydávania časopisu,  

b) rozsahu a náklade časopisu,  

c) personálnom obsadení redakcie časopisu,  

d) finančnom zabezpečení vydávania časopisu. 

 

 



Článok 3  

a) Hlavným redaktorom je štatutárny zástupca Ekonomického ústavu SAV, alebo vedecký pracovník, 

ktorého vymenuje štatutárny zástupca hlavného vydavateľa po prerokovaní s Vedeckou radou 

Ekonomického ústavu SA V a Vedeckou radou Prognostického ústavu SAV.  

b)  Funkčné obdobie hlavného redaktora je štvorročné.  

Článok 4  

a) Redakčnú radu časopisu menuje na návrh vedeckých rád hlavný redaktor.  

b) Redakčná rada časopisu pozostáva z interných a externých členov.  

- počet členov je 13 až 20;  

- počet členov redakčnej rady na nadchádzajúce funkčné obdobie určí hlavný redaktor;  

- zastúpenie interných členov rady je v pomere 2: 1 (hlavný vydavateľ: spoluvydavateľ);  

externí členovia tvoria minimálne 1/3 redakčnej rady;  

každá z vedeckých rád vydavateľa i spoluvydavateľa navrhne svojich interných členov 

a 6 externých členov;  

- z navrhnutých kandidátov hlavný redaktor zostaví návrh zloženia redakčnej rady, ktorý schvália 

vedecké rady vydavateľa a spoluvydavateľa.  

c) Členstvo v redakčnej rade zaniká na základe (príp. z dôvodu):  

- písomného rozhodnutia o odstúpení doručeného hlavnému redaktorovi,  

- úmrtia,  

- ukončenia pracovného pomeru u hlavného vydavateľa alebo spoluvydavateľa,  

- odvolania na základe uznesenia vedeckej rady hlavného vydavateľa a spoluvydavateľa zo 

závažných dôvodov.  

d)  Funkčné obdobie redakčnej rady je štvorročné.  

Článok 5 

a) Redakčná rada časopisu je poradným orgánom hlavného redaktora a v tomto smere prerokúva 

koncepciu časopisu, obsah a štruktúru jednotlivých čísiel, posudzuje predložené príspevky 

a rozhoduje o ich prijatí alebo zamietnutí.  

b) Hlavný redaktor zvoláva a vedie redakčnú radu podľa potreby, minimálne však šesťkrát ročne.  



Článok 6 

a) Štatutárny zástupca hlavného vydavateľa menuje výkonného redaktora a ostatných pracovníkov 

redakcie po vyjadrení štatutárneho zástupcu spoluvydavateľa.  

b) Redakciu časopisu tvoria: výkonný redaktor a pracovníci redakcie.  

Článok 7  

Hlavný redaktor časopisu:  

a) zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah jednotlivých čísiel;  

b) riadi činnosť redakcie a zvoláva redakčnú radu;  

c) zastupuje Ekonomický časopis pred Vedeckou radou Ekonomického ústavu SAV, Vedeckou radou 

Prognostického ústavu SA V a Edičnou radou SA V;  

d) predkladá štatutárnym zástupcom vydavateľov a vedeckým radám ústavov spravidla raz ročne 

správu o plnení koncepčných zámerov vo vydávaní časopisu a o zámeroch na ďalší rok.  

Výkonný/á redaktor/ka:  

a) koordinuje činnosť redakcie a vo svojej práci sa riadi pokynmi hlavného redaktora;  

b) posudzuje tematické zameranie a kvalitu spracovania príspevkov predkladaných do redakcie 

a určuje lektorov;  

c) zabezpečuje komunikáciu s autormi, lektormi, členmi redakčnej rady, výrobcom a distribútorom 

tlačenej i elektronickej formy časopisu;  

d) sleduje počet odberateľov časopisu a navrhuje hlavnému redaktorovi opatrenia na zvýšenie odberu 

časopisu;  

e) zodpovedá za dodržanie schválených ukazovateľov (rozsah, periodicita a iné), ako aj dohodnutých 

termínov.  

Zodpovedná/ý redaktor/ka:  

a) zabezpečuje redakčnú prípravu jednotlivých čísiel časopisu;  

b) vykonáva apretúru príspevkov (jazykovú, štylistickú a terminologickú);  

c) zodpovedá za spracovanie a konečnú úpravu časopisu pred zadaním do tlače.  

Asistent/ka redakcie:  

a) vykonáva redakčné administratívne práce,  

b) technicky spracúva jednotlivé čísla pred odovzdaním výrobcovi časopisu.  



Záverečné ustanovenie  

Tento štatút bol schválený vedeckými radami zmluvných strán, je možné ho meniť dohodou zmluvných 

strán a vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán.  

Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym zástupcom hlavného vydavateľa a štatutárnym 

zástupcom spoluvydavateľa a účinnosť nadobúda dňom l. januára 2010.  

V Bratislave l. 4. 2009  

 

 

riaditeľ Ekonomického ústavu SAV  

štatutárny zástupca hlavného vydavateľa  

 

 

 

/~r~  

Ing. Edita Nemcová, PhD.  

riaditeľka Prognostického ústavu SAV  

štatutárna zástupkyňa spoluvydavateľa  

 


