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Zápisnica 

zo zasadnutia Vedeckej rady EÚ SAV,  

ktoré sa uskutočnilo  

 

v stredu 12. september 2018 o 10.30 hod.  

v knižnici EÚ SAV 

 

Prítomní:  

Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Karol Frank, PhD., Ing. Ivan Okáli, DrSc., prof. Ing. Milan Šikula, 

DrSc., Ing. Mária Širaňová, PhD. MA,  

Ospravedlnení:  

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. 

Prizvaní: 

prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, Ing. Tomáš Jeck, PhD. 

 

Navrhnutý program: 

1. Úvod 

2. Diskusia s riaditeľom EÚ SAV, v.v.i. 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1. Úvod   

Predseda Vedeckej rady EÚ SAV (ďalej VR EÚ SAV) Ing. Karol Frank, PhD. otvoril zasadnutie VR 

a privítal zúčastnených. Prítomných bolo 5 zo 7 členov VR EÚ SAV, takže zhromaždenie bolo 

uznášaniaschopné.  

 

2. Diskusia s riaditeľom EÚ SAV, v.v.i. 

Na úvod diskusie riaditeľ EÚ SAV, v.v.i. (ďalej riaditeľ) ocenil, že bola zvolaná diskusia medzi VR EÚ 

SAV a ním ohľadom vybraných tém a otázok (Príloha 1). Na úvod diskusie týkajúcej sa otázok 

smerujúcich na fungovanie Ekonomického časopisu riaditeľ vyzval Ing. Tomáša Jecka, PhD., výkonného 

redaktora Ekonomického časopisu, aby pred VR EÚ SAV predniesol správu o činnosti a pôsobení 

Ekonomického časopisu (Príloha 2). Ku každej otázke (Príloha 1) prebehla nasledovná diskusia. 

Okruh otázok týkajúcich sa Ekonomického časopisu 

Ad 1), 2) a 3) 

Súčasná definícia záberu Ekonomického časopisu odráža historické zameranie časopisu na publikovanie 

výsledkov výskumu pracovníkov Ústavu, univerzít v SR, ako iných vedeckých pracovníkov 

sústreďujúcich sa na témy súvisiace s ekonomickými procesmi na Slovensku. Citačné databázy, v ktorých 

je Ekonomický časopis indexovaný, vyžadujú širší záber a menej publikácií členov redakčnej rady. Články 

publikované v časopise sa tematicky zameriavajú predovšetkým na národohospodársku dimenziu 

hospodárskych politík SR a v širšom zábere krajín V4, pričom témy súvisiace s podnikovou ekonomikou 

(manažment a marketing, účtovníctvo) nie sú preferované.  

V rámci štruktúry publikácie dominujú články slovenských a českých autorov, autorov z regiónu CEE, 

absentujú články autorov zo západnej Európy a Ameriky, pričom ale časopis pociťuje zvýšený záujem 
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autorov z Číny. Ing. Tomáš Domonskos, PhD. poukázal na veľmi malý záujem autorov z Maďarska 

a Poľska, krajín regiónu V4, o publikáciu v Ekonomickom časopise. 

V posledných rokoch došlo k výraznému poklesu autorov z Ústavu, čo si výkonný redaktor vysvetľuje ako 

dôsledok preferovania publikácie prostredníctvom ústavnej série Working Papers, dôrazom Predsedníctva 

SAV na publikácie v zahraničných impaktovaných časopisoch, ako aj osobnou motiváciou pracovníkov 

Ústavu publikovať v zahraničných časopisoch. Riaditeľ poukázal na pokles autorov Ústavu aj pri prechode 

na plne anglickú verziu publikovaných článkov, ako aj zvýšený podiel českých autorov ako dôsledok 

podmienky publikovania v impaktovaných časopisoch v rámci doktorandského štúdia v ČR. Riaditeľ EÚ 

SAV považuje za negatívny malý podiel ústavných autorov na celkovom počte publikácií v Ekonomickom 

časopise a chce sa snažiť o zvýšenie tohto počtu. Ako výsledok širšej diskusie k týmto otázkam sa VR EÚ 

SAV uzniesla na nasledovnom. 

UZNESENIE 1: VR EÚ SAV odporúča udržanie orientácie a profilácie Ekonomického časopisu na 

témy súvisiace s národohospodárskym výskumom, pričom takáto jednoznačná profilácia by sa mala 

odraziť aj pri špecifikácii zamerania publikácie Ekonomického časopisu na oficiálnych miestach.    

UZNESENIE 2: VR EÚ SAV odporúča zintenzívnenie činností na získavanie publikácií od autorov 

z krajín V4, predovšetkým Poľska a Maďarska. Zároveň podporuje politiku motivácie publikácie 

autorov Ústavu súvisiacich s prezentovaním výsledkov ich výskumu vyplývajúcich z riešenia 

domácich a zahraničných výskumných úloh.    

Ad 4), a 5)  

Výkonný riaditeľ považuje súčasnú redakčnú radu Ekonomického časopisu za funkčnú. V rámci 

prirodzenej obnovy Redakčnej rady Ekonomického časopisu navrhuje riaditeľ EÚ SAV zvážiť ponechanie 

členstva niektorým členom Redakčnej rady Ekonomického časopisu v dôsledku objektívnych skutočností 

(odchod do dôchodku, nízka aktivita), pričom zároveň navrhuje zvýšenie počtu členov Redakčnej rady na 

20 pri udržaní vnútornej štruktúry Redakčnej rady odrážajúcej odborné zameranie jednotlivých členov.  

UZNESENIE 3: VR EÚ SAV sa zasadí o zorganizovanie stretnutia zástupcov VR EÚ SAV 

a Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV a hlavného a výkonného redaktora, na ktorej by boli 

prediskutované otázky obnovy Redakčnej rady Ekonomického časopisu. 

Ad 6)  

Aktualizácia štatútu Ekonomického časopisu bude diskutovaná po vyriešení otázky transformácie EÚ 

SAV na v.v.i. 

Ad 7)  

Podľa informácie Ing. Tomáša Jecka, PhD. je nový elektronický redakčný systém inštalovaný, ale je 

potrebné jeho sprevádzkovanie a testovanie jeho funkčnosti. Členovia VR EÚ SAV plne podporujú 

myšlienku zavedenia redakčného systému v čo najskoršom termíne.   

UZNESENIE 4: VR EÚ SAV odporúča a plne podporuje zavedenie nového elektronického systému 

v čo najskoršom termíne. 

Okruh otázok týkajúcich sa vízie novozvoleného riaditeľa EÚ SAV  

Ad 1), a 2)  

Riaditeľ v rámci svojej predkladanej vízie predostrel myšlienku potrebnej hlbšej profilácie sa jednotlivých 

pracovníkov na vybrané témy vedeckého bádania a kladenie menšieho dôrazu na prílišný široký záber 

deklarovanej profilácie jednotlivých vedeckých pracovníkov. Takáto špecializácia sa by mohla viesť k 

menšej miere pociťovanej konkurencie v rámci Ústavu, ako by aj umožnila lepšiu prezentáciu Ústavu voči 

vonkajšiemu prostrediu v prípade špecializovaného dopytu po výsledkoch výskumu v jednotlivých 

čiastkových tematických oblastiach. S ohľadom na výsledky akreditácie riaditeľ prezentoval víziu 

vnútorného členenia Ústavu na tri oddelenia (oblasti), ktoré by sa tematicky špecializovali na otázky: 

metodológie výskumu a ekonomickej teórie,  slovenskej ekonomiky a svetovej ekonomiky, pričom by boli 
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vo výskume reflektované témy Stratégie 2030 a udržateľnosť ďalšieho sociálno-ekonomického vývoja 

založeného na troch základných pilieroch: ekonomický rozvoj, sociálna inklúzia (vrátane finančnej 

inklúzie) a ochrany životného prostredia. Zároveň apeloval, aby sa potenciálne budúce zmeny diali citlivo 

a pri potrebnom odosobnení sa jednotlivých zainteresovaných. 

V rámci diskusie Ing. Tomáš Domonkos, PhD. namietol, že by vnútorná organizačná štruktúra nemala iba 

reflektovať na aktuálnu politickú diskusiu (Stratégia 2030), ktorá sa mení neustále, ale mala by vychádzať 

zo širších súvislostí a dlhodobejších potrieb. Riaditeľ zdôraznil, že sa jedná o dlhodobú stratégiu 

z hľadiska komplexnej udržateľnosti vo všetkých kľúčových oblastiach. Možno predpokladať, že aj po 

roku 2030 bude ďalej pokračovať stratégia orientovaná na dlhodobú udržateľnosť. Ing. Mária Širaňová, 

PhD. MA podotkla, že v rámci schválenej Stratégie EÚ SAV už boli vyšpecifikované štyri oblasti 

výskumu a tematické celky, o ktoré by sa mala prípadná zmena organizačnej štruktúry primárne opierať. 

Ing. Ivan Okáli, DrSc. ocenil potrebu citlivého prístupu k týmto otázkam, ako aj prezentovaný prístup 

založený na dlhodobejšej vízii. Zároveň odporúčal, aby sa v rámci zamerania jednotlivých pracovísk viac 

skúmali témy integrácie a európskej spolupráce, ako aj problém regionálnych rozdielov.  

Ad 2) a 3) 

Podľa riaditeľa EÚ SAV prebieha spolupráca s existujúcimi aj novo vznikajúcimi orgánmi EÚ SAV. 

V rámci rokovania Správnej rady bude zvolený zástupca Správnej rady na zasadnutí, kde budú prítomní 

všetci členovia Správnej rady. Riaditeľ oslovil na post zástupcu riaditeľa EÚ SAV Ing. Tomáša 

Domonkosa, PhD. a doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD., pričom v oboch prípadoch nebolo, podľa jeho slov, 

na ponuku reflektované. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. v rámci diskusie reagoval na danú informáciu,  

pričom zdôraznil, že doposiaľ nedostal konkrétne návrhy a špecifikáciu povinností a práv, ktoré by boli 

spojené s výkonom danej funkcie.  

Ad 4) a 5) 

Riaditeľ si je vedomý úloh, termínov a zodpovednosti za jednotlivé body akčného plánu, avšak ich plnenie 

a dodržanie termínov plnenia súvisí aj s procesom nedokončenej transformácie Ústavu na v.v.i. VR EÚ 

SAV si je takisto vedomá úloh v rámci Akčného plánu, na ktorých plnení sa má podieľať. Aktualizácia 

Akčného plánu prebehne po vyriešení otázky transformácie a potenciálne samotnej úspešnej transformácie 

Ústavu na v.v.i.  

Ad 6) a 7) 

V rámci vízie fungovania podporného administratívneho aparátu Ústavu, riaditeľ vyjadril potrebu 

posilnenia Sekretariátu riaditeľa, ako aj ekonomicko-prevádzkového úseku. V prípade ekonomicko-

prevádzkového úseku by považoval za optimálne, ak by bola osobitne (resp. osobitným pracovníkom) 

spracovaná účtovná agenda, ekonomická agenda a agenda súvisiaca s personálno-mzdovými otázkami. 

Zároveň považuje Sekretariát riaditeľa na poddimenzovaný z titulu objemu práce, ktorý má vykonávať. 

V rámci diskusie Ing. Mária Širaňová, PhD. navrhla vyčleniť samostatného pracovníka, ktorý by mal 

v náplni práce administratívne manažovanie grantov a projektov riešených na Ústave, pričom peňažné 

prostriedky na financovanie jeho činnosti by bolo možné vyčleniť v rámci grantového financovania. 

Ad 8) a 9) 

Riaditeľ informoval prítomných o prebehnutých diskusiách s RNDr. Holickou zo sekretariátu Akreditačnej 

komisie a prof. RNDr. Lacinovou, členkou Predsedníctva SAV, ohľadom zabezpečenia doktorandského 

štúdia na Ústave. V rámci tohto akademického roka má Ústav stále garanta a právo vypísať témy na 

doktorandské štúdium. V prípade zmeny garanta je riaditeľ pripravený prevziať úlohu garanta. Poukázal 

na to, z etického hľadiska nebolo vhodné, aby štatutár bol zároveň aj garantom. Zároveň informoval, že 

momentálne prebieha s dekanom Národohospodárskej fakulty EÚ v Bratislave (NHF EÚ v BA) diskusia 

týkajúca sa aktualizácie zmluvy o zabezpečení doktorandského štúdia medzi Ústavom a fakultou, kde 

NHF EÚ v BA vystupuje ako školiace stredisko, pričom je pripravený návrh dohody. V rámci otázky 

umiestnenia budúcich doktorandov bude potrebné rokovať s  Dr. Ing. Františkom Simančíkom.  
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V rámci diskusie k týmto otázkam vystúpil Ing. Tomáš Domonkos, PhD., ktorý informoval o komunikácii 

s podpredsedom SAV pre 3. oddelenie vied RNDr. Miroslavom Morovicsom, CSc. ohľadne možného 

navýšenia počtu doktorandov Ústavu. Na základe rozhovoru je možné skonštatovať, že ak Ústav požiada 

o zvýšenie počtu doktorandských miest, tak mu pravdepodobne bude vyhovené v rámci možností. Ing. 

Mária Širaňová, PhD. poukázala na to, že na Ústave je viacero potenciálnych možných garantov 

doktorandského štúdia, ktorých je možné v prípade potreby osloviť. Zároveň nadniesla možnosť otvorenia 

spolupráce pri zabezpečovaní doktorandského štúdia aj s inými pracoviskami. Ako reakciu na to riaditeľ 

oboznámil prítomných o možnosti uzavretia spolupráce pri zabezpečovaní doktorandského štúdia 

s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Bati v Zlíne v Česku, ak by bol záujem.      

UZNESENIE 5: VR EÚ SAV podporuje aktivity týkajúce sa aktualizácie zmluvy o zabezpečení 

doktorandského štúdia s NHF EÚ v BA a plánuje sa na nich aktívne podieľať. VR EÚ SAV vyzve 

schválených školiteľov na EÚ SAV na predloženie tém a zabezpečí ich kompletizovanie najneskôr 

v priebehu januára 2019.  

3. Rôzne 

V rámci diskusie k tomuto bodu neboli prerokúvané žiadne návrhy.  

4. Záver 

Predseda VR EÚ SAV poďakoval zúčastneným členom VR EÚ SAV, riaditeľovi EÚ SAV a ostatným 

prítomným a ukončil zasadnutie VR EÚ SAV.  

 

 

 

Vypracovala:  

Ing. Mária Širaňová, PhD. MA  

tajomníčka Vedeckej rady EÚ SAV  

 

 

 

Ing. Karol Frank, PhD.  

predseda Vedeckej rady EÚ SAV  

 

 

 



PRÍLOHA 1 

Diskusia k problematike Ekonomického časopisu: 

1. Aké funkcie napĺňa Ekonomický časopis a ako prispieva k rozvoju vedy, nielen v prostredí SR 
ale aj širšieho geografického priestoru a, predovšetkým, z pohľadu tematického zamerania? 

2. Aká je vízia publikovania vedeckých výsledkov pracovníkov EÚ SAV v Ekonomickom časopise? 
3. Zodpovedá štruktúra a zloženie Redakčnej rady vízii, cieľu a zameraniu Ekonomického 

časopisu? Je Redakčná rada funkčná z pohľadu výkonu činností súvisiacich s publikovaním 
Ekonomického časopisu? 

4. V akom procese sa nachádza obnova zloženia Redakčnej rady aj z titulu vyššie uvedených 
otázok? 

5. Aký je plánovaný charakter tematického zamerania Ekonomického časopisu do budúcnosti? 
Je predstava zamerania skôr monotematická alebo so širokým záberom tém? Existujú 
preferované tematické oblasti publikovania z pohľadu nielen tematického záberu, ale aj 
geografického regiónu? 

6. V akom procese sa nachádza aktualizácia Štatútu Ekonomického časopisu a ako sa odpovede 
na vyššie uvedené otázky budú potenciálne premietať do novej formulácie Štatútu? 

7. V akom stave sa nachádza zavedenie nového redakčného systému? 

Diskusia k vízii novozvoleného riaditeľa EÚ SAV na jeho nadchádzajúce funkčné obdobie 

1. S ohľadom na výsledky poslednej akreditácie EÚ SAV, aká je reakcia riaditeľa na súčasný stav 
a budúci vývoj vedeckého bádania na EÚ SAV? 

2. Z titulu vedeckej profilácie EÚ SAV, nakoľko zodpovedá súčasná a plánovaná organizačná 
štruktúra charakteru vedeckého bádania vykonávanom na EÚ SAV a sú plánované zmeny? 

3. Aká je predstava riaditeľa (Vedenia) o spolupráci s existujúcimi, ale aj novovznikajúcimi 
orgánmi (Vedecká rada, Správna rada, Dozorná rada)? 

4. S ohľadom na prijaté opatrenia v Akčnom pláne EÚ SAV, aká je vízia riaditeľa týkajúca sa 
organizačnej štruktúry EÚ SAV, ako aj samotnej interakcie a výkonu riadiacej funkcie 
s jednotlivými zložkami organizačnej štruktúry (Ústavná rada)? 

5. V akom stave sa nachádza plnenie bodov Akčného plánu a ako sa darí implementovať 
opatrenia diskutované v prijatej Stratégii EÚ SAV do výkonu vedeckého bádania na EÚ SAV? 

6. Z dôvodu problémov pri manažmente a kontrole vykonávania úloh v rámci procesného 
riadenia EÚ SAV, aké opatrenia sa plánujú prijať, aby bol pracovníkom EÚ SAV umožnený čo 
najbezproblémovejší výkon ich hlavnej činnosti, vedeckého bádania? 

7. S ohľadom na predchádzajúcu otázku, aké opatrenia sa plánujú na reorganizáciu alebo 
posilnenie výkonnej zložky ústavu (Sekretariát, resp. Ekonomicko-prevádzový úsek)? 

8. Aká je vízia budúcnosti pokračovania existencie doktorandského štúdia z titulu zabezpečenia 
garancie doktorandského štúdia na EÚ SAV? 

9. Z titulu snahy o kontinuálne pokračovanie existencie a zabezpečenia doktorandského štúdia 
na EÚ SAV, aké kroky boli pre to vykonané a v akom procese riešenia sa daný problém 
nachádza? (Uzatvorenie zmlúv so školiacimi pracoviskami, rozdelenie právomocí medzi 
školiacimi pracoviskami a EÚ SAV). 
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PRÍLOHA 2 

1. Aké funkcie napĺňa Ekonomický časopis a ako prispieva k rozvoju vedy, nielen 
v prostredí SR ale aj širšieho geografického priestoru a, predovšetkým, z pohľadu 
tematického zamerania? 

Hlavnou ambíciou (a primárnym cieľom) Ekonomického časopisu je publikovanie 

excelentných výsledkov ekonomického výskumu ktorý vzniká: 1. na pracoviskách 

vydavateľov časopisu (Ekonomický ústav SAV, Prognostický ústav SAV); 2. v prostredí 

slovenských univerzít a ostatných ústavov SAV; 3. ako výsledok svetového skúmania, a ktorý 

sa dotýka procesov ekonomiky a hospodárskej politiky na Slovensku. 

Jedným z hlavných dlhodobých faktorov, ktorý určujú tematické/obsahové zameranie je 

prítomnosť časopisu v citačných indexoch, predovšetkým v rámci Web of Science (indexy: 

Social Science Citation Index a Current Contents/Social and Behavioural Science, edícia 

Economics). Tento fakt potom (čiastočne) určuje niektoré parametre vydávania časopisu: 

napr. nadregionálny charakter (v tematickom zmysle nebyť príliš úzko regionálne zameraný), 

pravidelnosť (včasnosť) vydávania, zloženie redakčnej rady (členovia by mali byť „viditeľní“ 

vo WoS), stabilná periodicita a počet článkov a pod. Časopisy indexované v rámci WoS sú 

pravidelne hodnotené (každé 2 roky, 20 kritérií).  

 
Predpokladáme, že v strednodobom horizonte sa časopis bude venovať najmä témam ktoré 

súvisia s hospodárskym vývojom a hospodárskou politikou v ekonomikách stredoeurópskeho 

regiónu s dôrazom na slovenskú ekonomiku a národohospodársku dimenziu skúmania. 

Preferovať by sa mali najmä témy ako globalizácia/deglobalizácia, finančná stabilita, 

makroekonomický vývoj, menová a fiškálna politika, regionálny rozvoj, znalostná ekonomika, 

štrukturálne reformy, 4. priemyselná revolúcia a jej vplyv na hospodársky a sociálny vývoj, 

nové metodologické prístupy a aplikácie v ekonómii a hospodárskej politike.  

(K bodu 1: tematická štruktúra článkov podľa JEL klasifikácie 2013-2017 v prílohe 5; 

geografická štruktúra autorov 2000 – 2018 v prílohách 2 a 3) 

 

2. Aká je vízia publikovania vedeckých výsledkov pracovníkov EÚ SAV v Ekonomickom 
časopise? 

Ako sme uviedli v bode 1), ambíciou časopisu je publikovať kvalitné výsledky výskumu na EÚ 

SAV, ktoré prejdú štandardným recenzným konaním. Pokles autorov z EÚ SAV v EČ 
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v poslednom období objektívne klesol, čo je výsledkom viacerých faktorov: ústav vydáva 

Working Papers, do ktorého sa odklonila časť publikačnej aktivity pracovníkov; ambície 

autorov publikovať v iných CC časopisoch a vznik nových impaktovaných časopisov (+ politika 

SAV: zahraničné časopisu sú hodnotené lepšie ako domáce). 

 

3. Zodpovedá štruktúra a zloženie Redakčnej rady vízii, cieľu a zameraniu Ekonomického 
časopisu? Je Redakčná rada funkčná z pohľadu výkonu činností súvisiacich 
s publikovaním Ekonomického časopisu? 
 

T a b u ľ k a  1   
Redakčná rada EČ k augustu 2017 
Vladimír  BALÁŽ – migrácia, behaviorálna ekonómia, znalostná ekonomika, kohézna politika 
Daneš  BRZICA: Európska integrácia, Globalizácia, Inovácie, Konkurenčná schopnosť, 
Podnikateľské štruktúry, Podpora podnikania, Regionálny rozvoj, Riadenie a správa 
podnikov, Štruktúrny a technologický rozvoj, Veda, výskum, vývoj; Výkonnosť podnikovej 
sféry, Znalostná ekonomika, 
Ivan  BREZINA: operačný výskum,  
Tomáš  DOMONKOS: makroekonomické modelovanie, operačný výskum, trh práce 
Jarko  FIDRMUC: Macroeconomics, Political economy, International Economics, European 
Monetary Union Economics, Empirical economics and applied econometrics, International 
monetary economics 
František  HAJNOVIČ  
Július  HORVÁTH: political economy of economic growth in transition economies,  political 
economy of monetary relations, international economic relations  
Dagmar  LESÁKOVÁ: podniková ekonómia 
Martina  LUBYOVÁ  
Mikuláš  LUPTÁČIK: input-output, DEA, empirický ekonomický výskum, ekonómia regulácie 
Edita  NEMCOVÁ: konkurencieschopnosť, hospodárska politika, podnikanie,  
Saleh  Mothana  OBADI : Európska integrácia, Globalizácia, Medzinárodná konkurenčná 
schopnost, Medzinárodné ekonomické inštitúcie, Medzinárodný obchod, Svetová ekonomika,   
Zahraničné investície; Znalostná ekonomika   
František  OCHRANA: verejný sektor, verejné financia 
Drahomíra  PAVELKOVÁ: výkonnosť podnikov, podnikové financie, oceňovanie, klastre  
Ján  POVKRIVČÁK:  Political Economy, Microeconomics, Macroeconomics, Advanced 
Macroeconomics, Advanced International Trade, Economics and Politics of European Union, 
Mathematical Programming   
Ivana  ŠIKULOVÁ: Európska integrácia, Hospodárska politika EÚ, Konvergencia štátov a 
regiónov, Menová únia  
Michal  VAŠEČKA: sociológia  
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Menbere  Tiruneh  WORKIE: Empirická ekonómia, Finančné trhy, Hospodársky rast a 
stabilita, Konvergencia štátov a regiónov, Menová a kurzová politika, Svetová ekonomika, 
Znalostná ekonomika 
Zdroj: www stránky pracovísk 

 

Ekonomický časopis - rôzne 

Náklad, distribúcia a cena  

V priebehu posledných rokoch dochádzalo k postupnému znižovaniu nákladu Ekonomického 

časopisu, ktorý bol v roku 2017 vo výške 190 ks. Distribúciu papierovej verzie časopisu 

zabezpečuje L. K. Permanent, spol. s r. o. Zmenu distribútora v budúcnosti 

nepredpokladáme. Odberateľmi sú najmä slovenské a české univerzitné knižnice a v menšej 

miere verejné inštitúcie. Malá časť nákladu smeruje mimo Česko a Slovensko. Časť nákladu 

tvoria výmenné výtlačky. Ročné predplatné časopisu je 200 eur (poskytujeme rabaty pre 

slovenské verejné knižnice vo výške 50 %). Cena a predplatné sú už niekoľko rokov  stabilné, 

v krátkodobom výhľade (1-2 roky) neuvažujeme meniť cenovú politiku časopisu. Časopis tlačí 

VEDA, vydavateľstvo SAV, neplánujeme zmenu tlačiarne. Od roku 2005 Ekonomický ústav 

SAV distribuuje časopis elektronicky prostredníctvom www.ceeol.com (zoznam 

najsťahovanejších článkov v prílohe 1). On-line je časopis k dispozícii od ročníka 1998. V roku 

2013 spolupracujeme v elektronickej distribúcií časopisu so spoločnosťou ProQuest (časopis 

je zaradený do ABI/INFORM Collection). Od roku 2016 Ekonomický časopis sprístupňuje 

zadarmo on-line pdf verzie článkov (aktuálne čísla, k dispozícií je archív čísiel od roku 1998); 

tie sú v súčasnosti dostupné na troch miestach: www.sav.sk; www.ceeol.com a ProQuest. 

Snahou časopisu je nájsť ďalšie vhodné platformy na voľné šírenie obsahu. Od roka 2017 

prešiel časopis na vydávanie časopisu výlučne v anglickom jazyku. 

 
Počet článkov, rozsah, periodicita 

Od roku 2003 vychádza časopis v periodicite 10 čísel ročne (v každom čísle 5 článkov; max. 

rozsah čísla je 112 strán). Vzhľadom na snahu zvyšovať kvalitu časopisu a citovanosť článkov 

nebudeme zvyšovať ročný počet publikovaných článkov. V roku 2017 obdržala redakcia 

celkovo 225 nových rukopisov, miera zamietavosti bola sa mierne zvýšila 78 %. Z celkového 

počtu nových rukopisov tvorili slovenskí autori 22 %.  

 

http://www.ceeol.com/
http://www.sav.sk/
http://www.ceeol.com/
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T a b u ľ k a  1   
Počet zaslaných rukopisov, publikovaných článkov a miera zamietavosti 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Počet ponúknutých rukopisov článkov 161 196 229 268 299 265 262 194 225 
Počet publikovaných článkov 54 55 52 52 54 54 50 51 50 
% zamietavosti článkov 66 % 72 % 77 % 81 % 82 % 80 % 81 % 74 % 78 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Príloha 1 

Ceeol.com – najsťahovanejšie články (články stiahnuté v období január 2016 – august 2017)  

1. Economics of Luxury – Who Buys Luxury Goods? 36 
2. Determinants of Government Bond Yield Spreads in EU Countries 20 
3. STANEK, Vojtech a kol.: Sociálna politika: teória a prax (recenzia) 17 
4. Finančný kontroling v teórii a praxi malých a stredných podnikov 13 

5. 
Liberalizácia svetového obchodu: význam a účinky regionálnych dohôd (na príklade 
Európskej únie a Kanady)  12 

6. How Important Is the Adverse Feedback Loop for the Banking Sector? 11 

7. 
Zmluvné zabezpečovanie verejných služieb: teoretické východiská a prax v 
Slovenskej republike 11 

8. Nezamestnanosť v Slovenskej republike a faktory ovplyvňujúce jej vývoj 10 

9. 
Regionálna integrácia Slovenskej republiky: stratégia využitia podpory Európskej 
únie 10 

10. 
Education and Economic Growth in Slovenia: A Dynamic General Equilibrium 
Approach with Endogenous Growth 9 

11. 
Senior Entrepreneurship in European Context: Key Determinants of Entrepreneurial 
Activity 9 

12. Zdravotnícke systémy sveta v kontexte zvyšovania reálnych finančných zdrojov 9 

13. 
Dôchodková situácia a formovanie spotrebiteľských zvyklostí obyvateľstva 
Slovenska 9 

14. Nezamestnanosť – pretrvávajúca výzva súčasného sociálno-ekonomického rozvoja 9 
15. Teoretické aspekty priamych zahraničných investícií 8 
16. Controlling – moderný nástroj riadenia podniku 8 
17. Analýza vývoja automobilového priemyslu na Slovensku 8 
18. Performance of Microfinance Investment Vehicles 7 
19. Ekonomické slobody v Európskej únii po vytvorení jednotného trhu 7 

20. 
CALOMIRIS, Charles W. – HABER, Stephen H.: Fragile by Design: The Political 
Origins of Banking Crises and Scarce Credit (recenzia) 7 

21. Teoretické a metodologické východiská rozvoja sociálnej ekonomiky 7 

22. 
Porovnanie alternatívnych prístupov k odhadu individuálneho blahobytu omácností 
ohrozených rizikom chudoby 7 

23. Nové postavenie a úlohy manažérskych informačných systémov podnikov 7 

24. 
10 Years of EU Membership: Diverging Performances in New Member States 
Agriculture 7 

25. 
Analýza bariér a faktorov financovania malých a stredných podnikov v Slovenskej 
republike 7 

26. Impact of Oil Prices on Sovereign Funds (The Assets and Investments) 6 
27. The Application of Extreme Value Theory in Operational Risk Management 6 

28. 
Sociálně tržní ekonomika jako relevantní koncepce hospodářské politiky ve 21. 
století 6 

29. 
Decentralization as a Factor Influencing Economic Imbalances in the European 
Countries 6 

30. 
Nezamestnanosť ako sociálno-ekonomický problém a možnosti jej znižovania 
celoživotným vzdelávaním 6 
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Zdroj: databáza CEEOL.com (2018) 

 

 

 

 

Príloha 2 

Zastúpenie autorov podľa krajín – články v 2000 – 2018  

 
Zdroj: Web of Science (2018) 

 

Príloha 3 

Zastúpenie autorov podľa krajín – články v 2013 – 2018  

 



6 
 

Zdroj: Web of Science (2018) 

 

 

 

 

Príloha 4 

20 najcitovanejších článkov v Ekonomickom časopise 1974 – august 2018 podľa WoS 

  
Názov článku Autor(i) Rok  Celkové 

citácie 
Citácie 

za 1 rok 

1. 
The contribution of tourism to the long-run Turkish 
economic growth Ongan, S; Demiroz, DM 2005 50 3,57 

2. 
The Economic Importance of Using of ICT in the 
Health System 

Gavurova, Beata; Soltes, 
Michal; Balloni, Antonio Jose 2014 35 7 

3. 
The Balanced Scorecard System in Enterprise 
Management Gavurova, Beata 2011 31 3,88 

4. 
Impact of E-marketing Services on Economic 
Performance Dorcak, Peter; Delina, Radoslav 2011 29 3,63 

5. 
Transparency of public procurement market in the 
Czech Republic and Slovakia 

Pavel, Jan; Sicakova-Beblava, 
Emilia 2008 25 2,27 

6. 
Czech and Slovak lessons for public administration 
performance evaluation, management and finance 

Nemec, Juraj; Ochrana, 
Frantisek; Sumpikova, Marketa 2008 24 2,18 

7. 

Complex evaluation of economic development of the 
Baltic states and Poland 

Ginevicius, Romualdas; 
Butkevicius, Algirdas; 
Podvezko, Valentinas 2006 24 1,85 

8. 
Determinants of Day Health Care Development in 
Slovakia 

Gavurova, Beata; Hyranek, 
Eduard 2013 20 3,33 

9. 

Socio-spatial Differentiation in the Czech Republic: 
Implications for Public (Regional) Policy 

Maceskova, Marie; 
Ourednicek, Martin; Temelova, 
Jana 2009 20 2 

10. 
The VT Index as an Indicator of Market Liquidity Risk 
in Slovakia 

Teply, Petr; Vrabel, Michal; 
Cernohorska, Libena 2012 18 2,57 

11. 
Starting Points for Creating a Transparent and Non-
corruption Public Procurement System 

Ochrana, Frantisek; Maaytova, 
Alena 2012 16 2,29 

12. 
Comparison of Alternative Approaches to Estimation 
of Individual Welfare of Poor Households Zelinsky, Tomas 2010 16 1,78 

13. 

Marketing Instrumentary in the Process of Project 
Acceptation within the Acceleration of Back-warded 
Regions Development 

Stefko, Robert; Habanik, Jozef; 
Sindleryova, Ivana Butoracova 2010 15 1,67 

14. 

Factors - Mechanisms - Processes in Regional 
Development: an Application of a Critical Realism 
Methodology 

Hampl, Martin; Blazek, Jiri; 
Zizalova, Pavla 2008 15 1,36 

15. Transfer Pricing: General Model for Tax Planning Solilova, Veronika; Nerudova, 
Danuse 2013 14 2,33 

16. 
Regional Input-output Tables: Practical Aspects of its 
Compilation for the Regions of the Czech Republic 

Sixta, Jaroslav; Vltavska, 
Kristyna 2016 13 4,33 

17. 

Discussion about the Economic and Legal Aspects of 
the Transparency and Anti-corruption Amendment 
Forced from April, 1st, 2012 and Proposals of New EC 
Procurement Directives Jurcik, Radek 2012 13 1,86 

18. The Manifestation of Commercial Suburbanization in Sveda, Martin; Krizan, 2012 13 1,86 
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the Selected Sectors of Economy in the Hinterland of 
Bratislava 

Frantisek 

19. 
The Impact of Biofuel Policies on Food Prices in the 
European Union 

Rajcaniova, Miroslava; 
Pokrivcak, Jan 2011 13 1,63 

20. 
The technological paradox and evaluation of the 
benefits of informatization Sudzina, Frantisek; Kmec, Peter 2006 13 1 

Zdroj: Web of Science (2018) 

 

Príloha 5 

Tematické zamerania článkov v EČ (2013 – 2017; 260 článkov) podľa JEL klasifikácie*  

 
Oblasť 

Početnosť 
ks % 

A Mathematical and Quantitative Methods 76 29 
B Macroeconomics and Monetary Economics 62 24 
C Public Economics 53 20 
D Financial Economics 51 20 
E Microeconomics 46 18 
F International Economics 44 17 
G Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth 38 15 
H Health, Education, and Welfare 28 11 
I Labor and Demographic Economics 27 10 

J 
Business Administration and Business Economics • Marketing • Accounting 
• Personnel Economics 27 10 

K Industrial Organization 26 10 

L 
Agricultural and Natural Resource Economics • Environmental and 
Ecological Economics 17 7 

M Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics 15 6 
N Law and Economics 6 2 
O Economic Systems 6 2 
P General Economics and Teaching 5 2 
Q History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches 2 1 
R Economic History 2 1 
Y Other Special Topics 2 1 
Z Miscellaneous Categories 0 0 

Zdroj: Ekonomický časopis (2013 – 2017); súčet nie je 100 %; * - všeobecné kategórie 
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DODATOK 1 

Počet článkov pracovníkov EÚ SAV a PÚ SAV v rokoch 2013 – 2017 
    2013 2014 2015 2016 2017 

Ekonomický ústav SAV 
počet 9 6 4 6 2 

% zo všetkých 17 11 8 12 4 
Prognostický ústav SAV 1 1 1 2 2 
Spolu 10 7 5 8 4 

Zdroj: Ekonomický časopis 
- miera zamietavosti predložených rukopisov ústavných autorov je 0 % 

 
 
Využitie nákladu Ekonomického časopisu v roku 2018 
 predplatitelia výmenné výtlačky 
Slovensko 46 11 
Česko 7 3 
Ostatné zahraničie 4 1 
Spolu 57 15 
Zdroj: redakcia EČ 

- takmer 100 % všetkých odberateľov sú univerzitné knižnice 

Počet stiahnutých článkov časopisu prostredníctvom CEEOL.COM v období 01/01/2016 
– 31/08/2018: 5060 článkov (z toho: inštitucionálni odberatelia: 3050; individuálni 
odberatelia 2010) 
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