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Dotazník
Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie
Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii:
1. Názov a adresa organizácie

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava
Poznámka:

Do konca roku 2005 pôsobil Ekonomický ústav SAV pod názvom Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV (ÚSSE SAV).

2. Vedenie organizácie
Útvar riaditeľa

Meno

Vek

Počet rokov vo funkcii

prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

65

5

Zástupca riaditeľa

Ing. Herta Gabrielová, CSc.

71

5

Vedecký tajomník

Mgr. Ľubomír Laudár, CSc.

57

11

Riaditeľ

3. Predseda vedeckej rady doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
4. Základné informácie o počte výskumných pracovníkov
i. Celkový počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a vývoja (okrem doktorandov) a jeho prepočet na plný ekvivalent pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004, 2005, 2006 a priemer za hodnotené obdobie
ii. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a
vývoja (okrem doktorandov) na jednotlivých oddeleniach/útvaroch organizácie
a jeho prepočet na plný ekvivalent pracovného času (FTE) za roky 2003, 2004,
2005, 2006 a priemer za hodnotené obdobie
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Výskumní pracovníci

2003

2004

2005

27,4

32

30,2

31

28,3

I. odbor - makroekonomika

7

5,2

8

7,3

6

II. odbor- podniková sféra

9

7,7

7

6,8

14

11,0

12

4

3,5

5

III. odbor - svetová ekonomika
IV. odbor-ekonometria

Priemer

Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE
34

Celkom v organizácii

2006

31

28,4

32,0

28,6

6,0

7,0

6,2

6

6,0

7,3

6,8

11,4

14

11,4

13,3

11,3

4,8

5

4,9

4,7

4,4

1. tím -globalizácia svet. ekonomiky

9

8,0

9

8,0

2. tím-soc. -ek. rozvoj a trh práce

6

5,5

6

5,5

3. tím-makroekonomická politika

5

5,0

5

5,0

4. tím-faktory rozvoja znal. ekonomiky

3

2,7

3

2,7

5. tím - konkuren. podniku a lokality

3

3,0

3

3,0

6. tím-ekonomické modelovanie

5

4,2

5

4,2

Poznámka: Organizačná štruktúra ústavu sa zmenila od 1. 1. 2007 v nadväznosti na zmenu zriaďovacej
listiny ústavu a novoformulované úlohy ústavu v nej.

5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie
i. Suma mzdových prostriedkov organizácie 1 pridelená z inštitucionálnych zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006 a priemer
za hodnotené obdobie
Mzdové prostriedky (MP)
Mzdové prostriedky spolu (mil. Sk)

2003

2004

2005

2006

Priemer

11,393

10,662

11,015

11,457

11,132

6. URL webovej stránky organizácie www.ekonom.sav.sk

II. Základné informácie o činnosti organizácie v oblasti výskumu a
vývoja:
1. Poslanie a úlohy organizácie sformulované v jej zriaďovacej listine
V zriaďovacej listine schválenej uznesením Predsedníctva SAV č. 320 zo 14. 3. 2006 sa poslanie a úlohy Ekonomického ústavu SAV formulujú nasledovne:
1. Ústav sa zameriava na základný a aplikovaný ekonomický výskum v nasledujúcich tematických oblastiach: a) výskum globalizačných, integračných a adaptačných procesov vo
svetovej a osobitne v európskej ekonomike; b) výskum procesov a politík ovplyvňujúcich
sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska a jeho regiónov; c) skúmanie makroekonomickej
1

Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poisťovní
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2.

3.
4.
5.

politiky vo vzťahu k stabilite a hospodárskemu rastu v národnom a európskom kontexte;
d) výskum procesov a politík podporujúcich smerovanie k znalostnej ekonomike; e) výskum vzťahov medzi hospodárskou politikou štátu a rozvojom podnikového sektora; f)
modelovanie a prognózovanie ekonomických procesov.
Ústav využíva poznatky základného ekonomického výskumu pri analýze a koncepčnom
riešení reálnych ekonomických problémov Slovenska a formulovaní východísk pre stratégie jeho sociálno-ekonomického rozvoja.
Ústav spracúva expertízne štúdie a stanoviská pre decíznu i podnikovú sféru a na požiadanie sa zúčastňuje na tvorbe koncepčných hospodárskopolitických dokumentov.
Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle platných právnych predpisov.
Ústav v súlade s uzneseniami Predsedníctva SAV vydáva periodickú a neperiodickú tlač
a publikuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.

2. Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie, ich význam z národného a medzinárodného hľadiska, zapojenie organizácie do európskeho výskumného priestoru (max. 10 strán)
DOMÁCE VÝSKUMNÉ AKTIVITY ústavu sa v hodnotenom období viac ako v predchádzajúcom
období koncentrovali na riešenie viacerých komplexných výskumných projektov, na spracovaní ktorých sa zúčastnili experti z iných výskumných inštitúcií na Slovensku aj v zahraničí.
Medzi takéto významné výskumné úlohy patrilo v roku 2003 spracovanie výskumnej štúdie
EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE SÚVISLOSTI INTEGRÁCIE SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE (projekt
iniciovaný vládou SR). (Výsledky riešenia sa publikovali vo forme monografie ŠIKULA, M.
a kol.: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie do Európskej únie. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 383 s. ISBN 80-7144-135-X.)
Výskum nadviazal na štúdiu spracovanú v roku 2002 k otázkam „dopadov“ vstupu Slovenska
do EÚ, rozširuje pohľad na danú problematiku z hľadiska fungovania Slovenska v rámci EÚ a
reaguje na priebeh prípravy rozšírenia EÚ. Základným cieľom štúdie bolo hlbšie zdôvodniť
význam a nevyhnutnosť prointegračnej adaptácie slovenskej ekonomiky. Proces ekonomickej integrácie sa v štúdii chápe ako dynamický proces, v ktorom výhody a nevýhody integrácie nie sú a priori dané, ale formujú sa v závislosti od kvality adaptácie, akou integrujúce sa
subjekty reagujú na vznikajúce príležitosti a šance, aj objavujúce sa riziká a ohrozenia. Upozorňuje sa, že podmienky, za ktorých vstupuje SR do EÚ, budú komplikovanejšie, ale aj dynamickejšie ako pri predchádzajúcich rozšíreniach EÚ. Z tohto zorného uhla sa analyzujú hlavné
oblasti ekonomiky a formulujú sa koncepčné východiská pre hospodársko-politické rozhodovanie. V štúdii sa objasňuje ako sa vo vybraných oblastiach hospodárskej politiky SR prejaví
vplyv EÚ a formulujú sa východiská hospodárskej politiky SR v etape jej integrácie do únie. Celý
rad zásadných otázok sa v štúdii rieši z hľadiska strategických cieľov hospodárskeho rozvoja
Slovenska. Na základe využitia modelových prepočtov sa zisťovali vývojové trendy do roku
2010 na úrovni národného hospodárstva, jednotlivých regiónov i podľa odvetví, ktoré jednoznačne preukázali pozitívny vplyv integrácie na ekonomiku SR a jej konvergenciu s EÚ.
Kľúčovou oblasťou výskumného programu ústavu celoústavného charakteru bola úloha Štátneho programu výskumu a vývoja GLOBALIZÁCIA, INTEGRÁCIA A ZAVŔŠENIE TRANSFORMÁCIE –
URČUJÚCE SMERY HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA SLOVENSKA A VYTVÁRANIA EKONOMICKÝCH PREDPOKLADOV JEHO MODERNIZÁCIE, ktorá sa riešila v rokoch 2003 − 2005. (Zodpovedný riešiteľ: prof.
Milan Šikula, DrSc.)
Cieľom úlohy bolo v záujme efektívneho hospodárskeho rozvoja a modernizácie spoločnosti
vymedziť smery hospodárskeho rozvoja SR a hospodársko-politickú stratégiu, v ktorej sa
technologický a inovačný pokrok i globálne a integračné súradnice stávajú jej imanentnými
prvkami. Výsledky riešenia úlohy v uvedenom kontexte objasňujú súvislosti medzi celkovou
hospodárskou politikou, zavŕšením transformačného procesu, problémami reálnej ekonomiky
SR a integráciou do EÚ a z toho rezultujúceho formulovania úloh hospodárskej politiky SR
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po vstupe do EÚ. Identifikujú predpoklady a možnosti slovenskej ekonomiky a spoločnosti
vyrovnávať sa s civilizačnými výzvami 21. storočia, s osobitným zreteľom na lisabonskú stratégiu a prebiehajúce globalizačné a integračné procesy. Vyúsťujú do formulovania adaptačných stratégií podporujúcich moderné smerovanie slovenskej ekonomiky. Získané poznatky
prispievajú k zvýšeniu koncepčnosti a účinnosti hospodárskej politiky štátu. Kritická diskusia
o teoretických prístupoch a syntetizácia jej výsledkov predstavujú teoretický prínos úlohy.
Úloha sa riešila v 4 etapách, z ktorej každá priniesla celý rad nových poznatkov a podnetných odporúčaní pre dlhodobú hospodársku stratégiu SR.
V rámci 1. etapy úlohy sa skúmali KONCEPČNÉ VÝCHODISKÁ HOSPODÁRSKEJ POLITIKY V ETAPE
INTEGRÁCIE SLOVENSKA DO EÚ. (Výsledky riešenia sa publikovali vo forme monografie OKÁLI,
I. a kol. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Ústav slovenskej a svetovej
ekonomiky SAV, 2004. 352 s. ISBN 80-7144-140-6).
Vzhľadom na to, že po vstupe Slovenska do Európskej únie sa jej hospodárska politika zmenila z vonkajšieho na vnútorný parameter fungovania slovenského hospodárstva sa výskum
zameral na analýzu záujmov, koncepcií a vývoja reálnych ekonomických procesov, v rámci
ktorých sa vyvíjal obsah, štruktúra, ciele, nástroje a spôsob uplatňovania hospodárskej politiky EÚ. Okrem hospodárskej politiky EÚ ako celku sa zaoberal stavom, otvorenými otázkami
a možnosťami ich variantného riešenia v oblasti menovej, fiškálnej, mzdovej, sociálnej, priemyselnej, technologickej a inovačnej, regionálnej politiky i politiky zameranej na tvorbu podnikateľského prostredia. Zisťoval a usiloval sa domýšľať dôsledky pokusov o zmenu v teoretickej paradigme hospodárskej politiky zameranej na dôslednejšie využívanie spoločného
trhu, na rekonceptualizáciu funkcie štátu v ekonomike, cieľov kohéznej politiky, reformy v
systéme sociálneho zabezpečenia a pod.
Na základe analýzy problémov, cieľov a úloh sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska, aj
pravdepodobného vývoja hospodárskej politiky EÚ sa hodnotia možné stratégie pôsobenia
SR v únii. Odporúča sa podpora rozvíjania hospodárskych aj politických funkcií a aktivít únie
spolu s tým, aby sa tu národné záujmy prezentovali a presadzovali ako príspevok k formulovaniu a uplatňovania spoločenských záujmov únie.
V rámci skúmania úloh hospodárskej politiky bol navrhnutý obsah aj postupy vypracovania
stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Načrtli a zhodnotili sa dve možné – principiálne
odlišné koncepcie vypracovania stratégie: 1. Vertikálne-normatívny prístup vnášajúci do vypracovania stratégie súbor cieľov i metód zvonka (z úrovne štátneho riadenia). 2. Participatívne-kontinuálny spôsob, ktorý na tvorbu stratégie využíva nepretržitý prúd záujmov, aktivít
a nápadov všetkých článkov spoločenskej štruktúry. Úloha štátu tu spočíva v moderovaní
kontinuálneho procesu a v podpore realizácie jeho cieľov.
Osobitná pozornosť sa venovala analýze úloh menovej politiky v kontexte makroekonomického vývoja SR a hospodárskej politiky EÚ, ktorá priniesla nové poznatky najmä o koordinácii menovej a fiškálnej politiky SR i v rámci EÚ a o úlohách a možnostiach využitia menovej
politiky po vstupe Slovenska do ERM II. V tejto súvislosti sa v štúdii upozornilo na riziká spojené s predčasným a neodôvodnene rýchlym vstupom SR do ERM II. Nadväzujúce skúmanie
fiškálnej politiky sa zaoberalo možnosťami jej efektívneho využívania pri zabezpečovaní
makroekonomickej stability a hospodárskeho rastu a tenziou medzi vykonávaním národnej
fiškálnej politiky a pokusmi o harmonizáciu fiškálnej politiky v rámci EÚ. Do uvažovanej tematickej oblasti patrí aj výskum otázok konvergencie – nominálnej, reálnej a štrukturálnej.
Najmä štúdium štrukturálnej konvergencie prinieslo rad originálnych poznatkov užitočných
pre zvyšovanie ekonomickej homogénnosti a efektívnosti fungovania EÚ.
V rámci 2. etapy úlohy ŠPVV sa spracovala ANALÝZA A ZOVŠEOBECNENIE DOTERAJŠIEHO
PRIEBEHU TRANSFORMÁCIE EKONOMIKY A ROZPRACOVANIE VEDECKY ZDÔVODNENÉHO POSTUPU
JEJ ZAVŔŠENIA. (Výsledky riešenia sa publikovali vo forme monografie MORVAY, K. a kol.

Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej
ekonomiky 2005. 328 s. ISBN 80-7144-143-0.)
Výskum poskytol celkový syntetizujúci pohľad na ekonomickú transformáciu od jej začiatku
po vstup do Európskej únie, ktorý spätne hodnotil teoretické prístupy, stratégie transformácie
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a priebeh transformácie na Slovensku. Analyzovala sa úroveň makroekonomická, mikroekonomická a regionálna. Osobitná pozornosť sa venovala analýze fungovania slovenskej ekonomiky v rôznych fázach jej transformácie v konfrontácii so štandardným modelom otvorenej
trhovej ekonomiky. Výsledky výskumu preukázali priblíženie sa k pravidlám fungovania štandardnej trhovej ekonomiky, identifikovali však aj „biele miesta“ transformácie, ktoré sa musia
riešiť v záujme dobiehania vyspelých trhových ekonomík.
Originálnym prínosom štúdie bolo využitie matematicky formalizovaného modelu otvorenej
ekonomiky, ktorý predstavuje syntézu doteraz publikovaných verzií a rozšírenie MundellFlemingovho modelu. Postupné etapy transformácie boli popísané jednotlivými verziami modelu, pričom sa získal relevantný záver, že teoretické modely prvých etáp transformácie sú
špeciálnym prípadom všeobecného modelu otvorenej trhovej ekonomiky a že princípy fungovania slovenskej ekonomiky sa priblížili pravidlám fungovania štandardnej trhovej ekonomiky,
no s nedostatočným pokrokom v reálnej konvergencii.
Hoci ekonomika prekonala „kritickú masu" transformačných zmien, výskum preukázal, že stále existujú reziduálne oblasti s nedokončenou transformáciou. Dôkazom toho je existujúci
sektor stratových podnikov, nekvalitné neformálne pravidlá v ekonomike, nedostatočná
funkčnosť niektorých trhov (kapitálu, práce), alebo štruktúrne defekty ekonomiky.
Transformačný proces v SR (v zmysle premeny na funkčnú trhovú ekonomiku) ešte neznamenal aj dostatočné zachytenie širšie chápanej ekonomickej transformácie, ktorou sa
myslí posun k novým faktorom konkurencieschopnosti a k novému modelu postindustriálneho vývoja spoločnosti založenej na vedomostiach. V doterajšej stratégii transformácie neboli v dostatočnej miere prítomné prvky, ktoré by stimulovali k lepšiemu zachyteniu trendov
typických pre prechod k znalostnej ekonomike.
Analýza základných súvislostí medzi premenami charakteru ekonomiky a vývojom sociálnoekonomických javov ukázala porovnateľné makroekonomické trendy s transformujúcimi krajinami, no zároveň aj určité zaostávanie SR v niektorých ukazovateľoch sociálneho, resp. ľudského rozvoja. Reštrukturalizácia ekonomiky SR bola nákladnejšia a mala ťažší dopad na
sociálne ukazovatele najmä pre „genetické“ štruktúrne slabiny zdedené z predtransformačného obdobia a výraznejšiu diskontinuitu politiky ekonomickej transformácie.
Zo štúdie vyplýva, že hospodárska politika v prvých rokoch po vstupe do EÚ musí skĺbiť problematiku dokončenia transformácie, vyladenia sociálneho modelu spolu s problematikou rozvoja poznatkovej ekonomiky. Práve nedostatočné zachytenie trendov poznatkovej ekonomiky si
vyžaduje zásadné posilnenie významu politiky konkurencieschopnosti.
Úlohou 3. etapy riešenia úlohy ŠPVV bola IDENTIFIKÁCIA PREDPOKLADOV A MOŽNOSTÍ PREKONÁVANIA TECHNOLOGICKEJ A INOVAČNEJ MEDZERY SR (Výsledky riešenia sa publikovali vo forme monografie KLAS, A. a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2005. 390 s. ISBN 80-7144-147-3.)
Na základe analýzy súčasného stavu technologického a inovačného rozvoja ekonomiky SR,
jeho faktorov, najmä ľudských zdrojov, vzdelávania, výskumu a vývoja, transferu a difúzie
inovácií, ako aj podnikateľského prostredia sa identifikovala miera zaostávania SR v tejto
oblasti v porovnaní s krajinami EÚ. Zároveň sa vymedzili podmienky jeho prekonávania
s cieľom zvýšiť konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky v podmienkach poznatkovej
ekonomiky a globálnych integračných trendov. Výskum reagoval na výzvy lisabonskej stratégie, v zmysle ktorej má byť konkurenčná schopnosť založená predovšetkým na zvyšovaní
kvality produkcie využívajúcej najnovší technologický pokrok a inovácie.
Analýza umožnila určiť mieru závislosti medzi technologicky a poznatkovo náročným sektorom a zamestnanosťou, pridanou hodnotou a zahraničným obchodom. Výsledky zistené za
SR sa porovnali s krajinami EÚ, ČR a Maďarskom. Najväčšie zaostávanie sa zistilo v sektore poznatkovo náročných služieb a v segmente vysokých technológií. Vykonaná ekonometrická analýza vplyvu vedecko-technologického pokroku na ekonomický rast umožnila určiť
podiel kľúčových faktorov, a to vzdelanosti, vedy a výskumu, vybavenosti práce fixným kapitálom, ako aj ďalšie vplyvy na celkový rast produktivity práce. Výsledky sa porovnali aj za
vybrané krajiny EÚ a V 4. Analýza tiež preukázala, že ľudské zdroje sú základným faktorom
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technologického a inovačného rozvoja. Potvrdila sa vysoká závislosť medzi úrovňou technologického a inovačného rozvoja a kvalifikačnou náročnosťou pracovníkov v spracovateľskom priemysle SR a v jeho exporte. Na zvýšenie adaptibility ľudí na rýchly vývoj technologického rozvoja sa v štúdii navrhuje zredukovať počet študijných odborov, poskytovať študentom širšie teoretické vzdelanie umožňujúce prispôsobiť sa zmenám, zabezpečiť väčšiu
pestrosť celoživotných foriem vzdelávania, formálneho aj neformálneho, vrátane využívania
moderných informačných technológií, a zabrániť výluke niektorej kategórie ľudí od prístupu
ku vzdelaniu. Potrebná je tiež racionalizácia vysokoškolského štúdia. Analýzou vysokých škôl
sa zistilo, že dochádza k neúmerne veľkému rozptyľovaniu finančných prostriedkov. Racionálnou redukciou počtu vysokých škôl by bolo možné podstatne zvýšiť investície do vzdelania
a vytvoriť aj podmienky na vybudovanie špičkovej vysokoškolskej ustanovizne porovnateľnej
s úrovňou univerzít v hospodársky vyspelých krajinách.
4. etapa riešenia úlohy ŠPVV sa koncentrovala na ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO A PREDPOKLADANÉHO BUDÚCEHO VPLYVU GLOBALIZÁCIE A INTEGRÁCIE DO EÚ NA EKONOMIKU SR. (Výsledky
riešenia sa publikovali vo forme monografie OUTRATA, R. a kol. Globalizácia a slovenská
ekonomika. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2006. 378 s. ISBN 80-7144-150-3)
Výskum globalizácie nadviazal na určujúce smery medzinárodných analýz uplatňujúcich procesný prístup a prispel k prehĺbeniu jeho argumentácie. Vymedzil bázické oblasti, v ktorých sa
formujú základné podmienky a uskutočňujú sa procesy určujúce charakter globalizácie. Sú to
zmeny spojené s technologickou revolúciou umožňujúce prekonávanie obmedzení priestoru a
času, prelínanie a splývanie vnútroštátnej a medzinárodnej deľby práce do globálnej deľby
práce spojené so zásadnou premenou komparatívnych výhod, globalizácia finančnej sféry s
jej znásobujúcou sa veľkosťou a samostatnosťou vo vzťahu k reálnym ekonomickým procesom a hlboké inštitucionálne zmeny spojené s kvalitatívnymi posunmi v postavení, funkciách
a vzájomných vzťahoch predovšetkým štátu a transnacionálnych korporácií (TNK).
Uplatnený metodologický prístup umožnil kvalitatívne rozlíšenie predglobalizačnej a globalizačnej etapy vývoja svetovej ekonomiky, čo zásadne ovplyvňuje adekvátnosť teoretických i
empirických výskumov globalizácie. Prispel k objasneniu premeny charakteru využívania a
kultivácie komparatívnych výhod a s tým spojených nárokov kladených na adaptáciu podnikateľských subjektov a štátov, k novému pohľadu na miesto a úlohu malých a stredných
podnikov a pod. Umožnil identifikovať globálne dimenzie regiónov a lokalít a regionálne a
lokálne dimenzie globalizácie. Prehĺbenie poznania o postavení a stratégiách TNK pri synergickom využívaní komparatívnych výhod prispelo k hlbšiemu pochopeniu logiky pohybu
priamych zahraničných investícií (PZI) a tým aj k adekvátnejším koncepčným východiskám
účinnej adaptačnej stratégie národnej ekonomiky v podmienkach globalizácie.
Na základe komparatívnej analýzy s vyspelými malými krajinami EÚ, ktorých parametre vývoja základných foriem medzinárodných ekonomických vzťahov sa použili ako hypotetické
kritériá efektívnej adaptácie ekonomiky na globalizačné podmienky, Slovensko zatiaľ tieto
parametre nedosahuje. Zistené disparity vytvárajú určité riziká či hrozby globalizácie pre ďalší ekonomický a sociálny rozvoj SR. Výsledky analýz zostrenej globálnej konkurencie identifikovali štruktúrne slabiny a riziká komparatívnej pozície slovenskej ekonomiky v EÚ a v rámci V 4 a vyústili do zásadného záveru, že je potrebné okamžite reálne začať a dlhodobo systematicky vytvárať predpoklady pre stratégiu konkurencieschopnosti, ktorou sa začne dynamicky meniť podiel využívania nízkonákladových komparatívnych výhod v prospech komparatívnych výhod opierajúcich sa o inovácie.
ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE ÚLOHY ŠPVV konštatovalo, že dosiahnuté výsledky sú porovnateľné
s obdobnými štúdiami spracovanými v zahraničí a sú podstatne komplexnejšie spracované
ako obdobné štúdie spracované niektorými rezortnými výskumnými pracoviskami napr. NBS
a Ministerstva financií SR. Závery oponentského konania vyústili do záveru, že riešenie
úlohy ŚPVV je na excelentnej svetovej úrovni (ohodnotenie 5).
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V rokoch 2004 − 2006 sa ústav podieľal na riešení projektu APVT-20-039902 TEORETICKÉ
A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY MODELOV VYPOČÍTATEĽNEJ VŠEOBECNEJ EKONOMICKEJ ROVNOVÁHY. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Práce na tomto projekte sa na ústave orientovali predovšetkým na postupné rozvíjanie
a aplikovanie vlastného CGE modelu slovenskej ekonomiky, pričom dôraz sa kládol na teoretické a metodologické otázky ich dynamizácie (štúdium rekurzívno-dynamickej formy). Výsledky projektu sa priebežne aplikovali na kvantifikáciu viacerých ekonomických procesov.
V roku 2006 sa začal riešiť samostatný ústavný projekt APVV-51-037405 NOVÁ ÚLOHA MENOVEJ A FIŠKÁLNEJ POLITIKY V MALEJ, OTVORENEJ A INTEGROVANEJ EKONOMIKE V ÉRE GLOBALIZÁCIE.
Vedúci projektu: Doc. Ing. Jan Iša, DrSc. Doba riešenia: 03/2006 – 12/2008. Publikované boli
prvé výstupy:
IŠA J.: Nicholas Kaldor a postkeynesovstvo: teoretická a hospodárska alternatíva neoklasickej ekonómie. In: Ekonomický časopis, 2006, Roč. 54, č. 9, s. 853 – 869.
OKÁLI I.: Hlavné trendy vývoja Slovenska v roku 2005 a odhad jeho hospodárskeho rastu v roku
2006. In: Ekonomický časopis, 2006, Roč. 54, č. 5, s. 411 – 425.
FRANK K. – MORVAY K.: Hodnotenie fiškálnej a menovej politiky v roku 2005 na Slovensku.
In: Ekonomický časopis, 2006, Roč. 54, č. 5, s. 442 – 456.
ŠIKULOVÁ I.: Konvergencia v procese Európskej menovej integrácie. Bratislava: Ekonomický
ústav SAV. 2006. 150 s. ISBN 80-7144-155-4.
Štandardnou súčasťou výskumného programu ústavu bolo aj v hodnotenom období riešenie
PROJEKTOV VEGA.
V rokoch 2003 − 2005 sa riešilo päť projektov, z toho jeden v spolupráci s vysokou školou.
Všetky projekty boli úspešne ukončené. Výsledky sa priebežne publikovali vo vedeckých
statiach, alebo zverejňovali v rámci vystúpení na vedeckých konferenciách a tvorili tiež teoretickú bázu pre riešenie špecificky zameraného výskumu obsiahnutého v predchádzajúcich
výskumných aktivitách. Išlo o nasledovné projekty:
Projekt VEGA č. 2/313623 KONCEPČNÉ VÝCHODISKÁ MAKROEKONOMICKEJ POLITIKY
INTEGRÁCIE S EU. vedúca projektu Ing. Herta Gabrielova, CSc.

SR V OBDOBÍ

Výskum sa orientoval na obdobie tesne pred vstupom a najbližšie roky po vstupe do EÚ. Podľa
poznatkov z analýz sociálnej a hospodárskej situácie Slovenska a doterajších výsledkov riešenia jeho problémov sa zisťovali hlavné úlohy a ciele dlhodobého rozvoja Slovenska. Súbežne
s tým sa skúmalo celkové zameranie a spôsob uplatňovania hospodárskej politiky v EÚ. Na
uvedenom základe sa analyzovali vybrané segmenty hospodárskej (menovej, fiškálnej, mzdovej, bankovej, priemyselnej a technologicko-inovačnej) a sociálnej politiky SR, posudzovalo
podnikateľské prostredie absorbujúce vplyvy hospodárskej politiky. Za prvoradú úlohu hospodárskej politiky SR sa považuje jej príspevok k začleňovaniu slovenského hospodárstva do
EÚ. Úspech tohto adaptačného procesu bude východiskovým predpokladom dosiahnutia
dlhodobého cieľa slovenskej ekonomiky spočívajúceho vo vyrovnaní (konvergencii) úrovne
hospodárskeho rozvoja SR a životnej úrovne jej obyvateľstva s parametrami dosahovanými vo
vyspelých krajinách únie. Riešenie tejto úlohy si vyžaduje trvalé dosahovanie vysokých temp
hospodárskeho rastu. Výskum konkretizuje kritériá, ktoré by tieto tempá mali rešpektovať. Zároveň však upozorňuje, že približovanie úrovne slovenského hospodárstva k úrovni vyspelých
západoeurópskych krajín nie je kvantitatívna úloha riešiteľná na báze púheho zväčšovania
výsledkov jestvujúcich hospodárskych aktivít, ale dá sa dosiahnuť len na základe hlbokých
kvalitatívnych zmien v ekonomických i sociálnych štruktúrach slovenskej spoločnosti.
Projekt VEGA č. 2/313723 PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE A FIREMNÉ STRATÉGIE V ETAPE PRÍPRAVY SLOVENSKA NA VSTUP DO EURÓPSKEJ ÚNIE, vedúca projektu PhDr. Vilma Juríčková, CSc.
Po vstupe SR a dokončení základných transformačných krokov sa pozornosť výskumu sústredila na štandardné procesy fungovania podnikov v trhovej ekonomike. Výskum sa preto
zameral na analýzu socio-ekonomicky a technologicky determinovaných zmien podnikateľského prostredia a pôsobenia ekonomických aktérov. Okrem problematiky transformácie sa
výskum zaoberal stavom a vývojom podnikov a faktorov, ktoré spoluutvárali podnikateľské
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prostredie. Analyzovali sa subjekty/procesy súvisiace so zmenami v podnikovej sfére z hľadiska jej adaptácie na podmienky poznatkovej ekonomiky. Poznatky o vývoji organizácie
a stratégie podnikov v podmienkach politík a regulácií EÚ umožnili rad čiastkových teoretických a hospodársko-politických záverov. Oblasť výskumu podnikovej sféry zameraná na
analýzu stratégie firiem a úlohy štátu v kontexte posilňovania konkurencieschopnosti priniesla rozvinutie poznatkov: a) súvisiacich s chápaním podnikateľského prostredia ako organického prepojenia formálnych a neformálnych inštitúcií; b) súvisiace s identifikáciou nových
atribútov a trendov v rozvoji podnikania v súvislosti s globalizáciou, technologickým rozvojom
a s prechodom na poznatkovú ekonomiku; c) týkajúce sa výsledkov transformácie v oblasti
privatizácie a rozvoja kapitálového trhu.
Projekt VEGA č. 2/313823 KONVERGENCIA A DIVERGENCIA V INTEGRAČNÝCH A GLOBALIZAČNÝCH PROCESOCH VO SVETOVEJ EKONOMIKE: IMPLIKÁCIE PRE SLOVENSKÚ EKONOMIKU, vedúci
projektu doc. Ing. Richard Outrata, PhD.
V spektre rozdielnych názorov na vymedzenie fenoménu globalizácie sa riešenie projektu (na
základe empirickej analýzy relácií vývoja základných foriem medzinárodných ekonomických
vzťahov) prikláňa k poňatiu globalizácie ako kvantitatívne a kvalitatívne špecifickej najvyššej
fázy všeobecnejšieho procesu internacionalizácie, ako procesu, do ktorého jednotlivé regióny
a krajiny vstupujú a jeho charakteristické črty napĺňajú v rozdielnom čase a s rozdielnym prínosom pre ekonomiku. Výskum prispel k objasneniu vzťahu medzi globalizáciou a regionalizáciou
svetovej ekonomiky. Analýza stupňa globalizácie v rôzne rozvinutých krajinách ukázala, že
pozitívne efekty tohto procesu je možné dosiahnuť predovšetkým v rozvinutejších krajinách.
Analýza disparít v ekonomickej úrovni medzi hlavnými regiónmi a krajinami svetovej ekonomiky pomocou ekonometrického prístupu ukázala, že v celosvetovom rámci došlo k divergencii ekonomického rastu a disparity v životnej úrovni medzi hlavnými regiónmi sa v období
globalizácie (80. a 90. roky minulého storočia) zväčšili, najmä medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Divergenčné tendencie zaznamenali v rokoch 1996 – 2000 aj ekonomiky
EÚ15. Medzi krajinami V4 a EÚ15 sa disparity v ekonomickej úrovni do roku 1993 zväčšili,
avšak po ňom nasledovala etapa najprv miernej, po roku 2000 výraznej konvergencie. Empirická analýza ukázala tiež zreteľnú súvislosť vzniku finančných kríz v mnohých najmä rozvojových krajinách so zintenzívňovaním globalizačného procesu.
Zhodnotenie doterajšieho vývoja globalizačných parametrov v slovenskej ekonomike oproti
malým vyspelým krajinám EÚ-15 preukázalo zaostávanie Slovenska a umožnilo identifikovať
jeho slabé stránky. Závery výskumu vyústili do formulovania strategických priorít pre budúcu
adaptáciu SR na globalizačné trendy.
Projekt VEGA č. 2/313923 MAKROEKONOMICKÉ MODELOVANIE Z POHĽADU VERIFIKÁCIE VEDECKÝCH
HYPOTÉZ (PRÍPAD SR), vedúci projektu doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Projekt bol zameraný na špecifikáciu vedeckých hypotéz o správaní tranzitívnej ekonomiky.
Na prípade SR boli vedecké hypotézy verifikované makroekonomickými modelmi. Vychádzalo sa pri tom z tvorivého využitia štandardných makroekonomických teórií pre podmienky
malej otvorenej ekonomiky v období doznievania transformačnej recesie a nástupu obdobia
vyváženého rastu. Konštrukcia a verifikácia makroekonometrického modelu ekonomiky SR
vychádza z minimálne dvakrát ročne aktualizovanej databázy relevantných časových radov.
Model bol úspešne využitý na analýzu vývoja ekonomiky SR v predošlom období s prognózou na ďalšie obdobie. Permanentne sa využíval na analýzu účinkov alternatívneho vývoja
hospodárskej politiky pri použití kritéria dosiahnutia rovnovážneho, dynamického rastu
v etape prípravy a samotného vstupu do Európskej únie.
Výsledky výskumu slúžili poznaniu vlastností a zákonitostí vývoja ekonomiky SR. Zovšeobecnenie záverov takýchto analýz je prínosom pre teoretické poznanie ekonomiky v posttransformačnej etape a bude využité pri ďalšej konštrukcii modelov. Výskum môže tiež prispieť k reálnemu poznaniu možností a účinnosti nástrojov hospodárskej politiky. Použitie
modelov prehlbovalo systémový charakter makroekonomických analýz.
Významným výsledkom, ktorý prispel do diskusie o priebehu transformačného procesu bola
modifikácia modelu Mundell-Flemingovho typu pre malú otvorenú ekonomiku. Oproti štan-
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dardnému M-F modelu, model pre ekonomiku SR bol rozšírený o viaceré modifikácie. Modifikovaný model bol následne testovaný v troch obdobiach (1993 – 1996, 1996 – 1998, 1998
– 2002), ktoré sa navzájom odlišovali základným smerovaním inštitucionálnych politík.
Účasť na riešení projektu VEGA č. 1/012703 SPRÁVA PODNIKU (CORPORATE GOVERNANCE) V
PROCESE MENIACEHO SA INŠTITUCIONÁLNEHO RÁMCA: KOMPARÁCIA TRANZITÍVNYCH A VYSPELÝCH
EKONOMÍK S DÔRAZOM NA SITUÁCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Vedúci projektu: PhDr. František
Okrúhlica, CSc.;riešiteľ projektu za ústav: Ing. Daneš Brzica, PhD. Výskum na ústave sa koncentroval hlavne na analýzu správy korporácií v procese vlastníckych zmien, ako aj na skúmanie
vývoja firemných skupín v dôsledku koncentrácie vlastníctva a kontroly.
V roku 2006 sa začalo riešiť 5 nových projektov VEGA na obdobie 2006 − 2008.
V roku 2006 vznikol z iniciatívy vedenia ústavu nový dlhodobý projekt VÝVOJ A PERSPEKTÍVY
SVETOVEJ EKONOMIKY, ktorý bude pravidelne ročne analyzovať tendencie vo svetovej ekonomike. Prvá etapa tohto projektu priniesla relatívne ucelený súbor poznatkov o tendenciách
a faktoroch vývoja svetovej ekonomiky vcelku a za jej integrálne súčasti. Identifikovali sa
hlavné trendy vo svetovom obchode a jeho súvzťažnosti s rastom svetovej ekonomiky. Popri
analýze komoditnej a teritoriálnej štruktúry sa venovala zvláštna pozornosť dopadom cien
ropy na svetovú ekonomiku. Dôležité závery pre našu ekonomiku vyplynuli z výskumu dynamiky PZI a nových prvkov v ich stratégii, ako aj z celkových tendencií na svetových finančných trhoch. Analýza zásadných zmien v štruktúre konkurenčných vzťahov vyústila do vymedzenia nového chápania konkurencieschopnosti v súčasnej etape globalizácie. Výsledky
výskumu boli publikované v knižnej monografii WORKIE TIRUNEH, Menbere a kol. Vývoj a
perspektívy svetovej ekonomiky: Globálna konkurencieschopnosť a energetická a demografická kríza. Ekonomický ústav SAV, 2006. 302 s. ISBN 80-7144-152-X.
Významnou súčasťou výskumných aktivít ústavu bola aj v hodnotenom období expertízna
činnosť pre decizívnu sféru. Pozostávala jednak z vypracúvania expertíz, podkladových
materiálov a expertíznych stanovísk k hospodárskopolitickým dokumentom, ako aj z účasti
našich expertov v poradenských grémiách alebo vo funkciách poradcu.
Za najvýznamnejšiu a najrozsiahlejšiu expertízu považujeme vypracovanie EX-ANTE HODNOTENIA NÁRODNÉHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÉHO RÁMCA(NSRR) 2007 – 2013 na ktorom pracovalo 7 pracovníkov ústavu sporadicky zhruba jeden rok.
Projekt bol rozdelený na 4 fázy a hodnotenie sa uskutočňovalo v opakujúcom sa interaktívnom procese so spracovateľmi NSRR. Úlohou ex-ante hodnotiteľa bolo tiež aktívne sa podieľať a spolupracovať pri príprave NSRR, t. j. v interakcii so spracovateľmi NSRR priebežne
predkladať námety k jednotlivým častiam pripravovaného dokumentu, prediskutovať ich
s predstaviteľmi zadávateľa, prezentovať na rôznych pracovných stretnutiach a konferenciách. Ústav prispel k tvorbe NSRR najmä formulovaním koncepčných východísk pre tvorbu
stratégie sociálno-ekonomického rozvoja SR na roky 2007 − 2013, ako aj lepším zosúladením predpokladaného využitia štruktúrnych fondov EÚ so zámermi jej kohéznej politiky. Významnou súčasťou tvorby NSRR bolo kvantitatívne ohodnotenie účinkov využitia štruktúrnych
fondov EÚ pre SR na základe modelových prístupov v ústave. Celkový písomný materiál
odovzdaný zadávateľovi tvorí 518 strán (k dispozícii na CD ROM).
Medzi domáce aktivity patrí vypracovanie 8 ďalších štúdií, ktoré vznikli v spolupráci s hospodárskou sférou a ich spracovanie obohatilo výskumný proces o nové poznatky. Patrí najmä
vypracovanie štúdie VPLYV INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA EKONOMICKÝ RAST A ZAMESTNANOSŤ: TEORETICKÉ A EMPIRICKÉ POHĽADY (S APLIKÁCIOU NA EFEKTY KOMERČNÉHO MODELU
V MICROSOFT SLOVAKIA NA SLOVENSKÚ EKONOMIKU) a štúdie HODNOTENIE FIŠKÁLNYCH DOPADOV ZAVEDENIA SYSTÉMU ODVODOVÉHO BONUSU.
Na základe prezentácie domácich aktivít ústavu, ktoré sú podrobnejšie dokumentované v ďalších
častiach dotazníka si dovoľujeme záverom konštatovať, že ústav zaujíma v ekonomickom výskume na Slovensku kľúčové miesto a to tak z hľadiska komplexnosti a šírky skúmaných eko-
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nomických problematík, ako aj z hľadiska kvality ich spracovania. Napríklad štúdie o ekonomických a sociálnych súvislostiach vstupu a integrácie SR do EÚ v ucelenej podobe bol schopný
vypracovať iba Ekonomický ústav SAV.
Na Slovensku pôsobia v ekonomickom výskume, prirodzene, aj tímy špičkových výskumných
pracovníkov, ktoré v špecifickej a spravidla parciálnej oblasti skúmania ekonomickej reality prevyšujú svojou úrovňou poznatkov poznanie v ústave. Ústav sa usiluje tieto tímy pritiahnuť
k spolupráci a využiť tak potenciál, ktorý v ekonomickom výskume na Slovensku existuje. A
možno konštatovať, že so značným úspechom. Ide najmä o niektoré katedry Národohospodárskej, aj Obchodnej fakulty EU v Bratislave, o Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK(FMFI
UK), City univerzity, Inštitút menových a finančných vzťahov NBS a INFOSTAT. Ochotu spolupracovať s ústavom považujeme za prejav uznania prirodzenej autority ústavu v ekonomickom
výskume na Slovensku.
Do EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO PRIESTORU sa ústav v hodnotenom období zapájal rôznymi
formálnymi a neformálnymi formami (študijné pobyty, návštevy, účasť na vedeckých podujatiach a pod.), ťažisko však spočíva v zapájaní ústavu do aktivít rámcových programov EÚ na
podporu vedy a výskumu v rámci siete ENERPI (The European Network of Economic Policy
Research Institutes), ktorého kolektívnym členom je i náš ústav. Táto sieť spája 23 vedúcich
národohospodársky orientovaných výskumných inštitútov z väčšiny krajín EÚ. Úlohou siete
ENEPRI je posilniť medzinárodnú difúziu existujúceho výskumu, koordinovať výskumné plány, viesť spoločné výskumné úlohy, a zvýšiť verejné povedomie európskej dimenzie otázok
riešených národohospodárskymi politikami. Sieť ENEPRI bola založená v roku 2000
z iniciatívy CEPS (Centre for European Policy Studies)
V rámci 6. rámcového programu sa ústav aktívne zapojil do prípravy nových projektov. Celkom bol účastníkom konzorcia šiestich prihlásených projektov, z ktorých dva boli prijaté a sú
v štádiu riešenia. Ide o nasledované projekty:
Projekt AGEING HEALTH STATUS AND DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURES − AHEAD
(Starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravotníctvo) (FP6, 502641 ESR –
STREP, plánovaná doba riešenia: 2/2004 – 2/2007). Na projekte pracuje v rámci konzorcia
18 výskumných organizácií, hlavné riešiteľské pracovisko je CEPS Belgicko. Ekonomický
ústav SAV je zapojený do riešenia dvoch pracovných balíkov (ďalej WP).
V rámci témy Health and Morbidity in the Accession Countries (Zdravie a chorobnosť
v pristupujúcich krajinách) bol ústav zodpovedný za spracovanie prípadovej štúdie za Slovensko. Práca bola zameraná na popis vývoja demografických a zdravotných charakteristík
na Slovensku za posledných 10 rokov. Výrazným prínosom bolo sledovanie samohodnotenia
zdravotného stavu obyvateľstva a využívanie zdravotných služieb podľa jednotlivých kvalitatívnych charakteristík (vek, rod, pracovná aktivita). Na výskum boli použité údaje z projektu
CINDY. Pomocou metód maximálnej vierohodnosti boli overené vplyvy jednotlivých kvalitatívnych charakteristík na samohodnotenie zdravotného stavu a využívanie zdravotných služieb. Publikovaný výstup: KVETAN, V. − PÁLENÍK, V. Health and Morbidity in the Accession
Countries. Country Report - Slovak Republic: AHEAD project from the EC under the 6th Research Framework Programme. Brussels: ENEPRI, December 2006. 69 s. ENEPRI Research Report. 30. ISBN 92-9074-648-0.
V rámci ďalšej témy Development of scenarios for Health Expenditure in the Acession
Countries (Vývoj scenárov výdavkov na zdravotníctvo v pristupujúcich krajinách) bol ústav
zodpovedný za vypracovanie štúdie za SR. Úlohou štúdie bolo na základe aktuárskeho modelu vypracovaného v spolupráci s ILO projektovať možný vývoj výdavkov na zdravotníctvo a
celkového verejného rozpočtu do roku 2050. Jednotlivé scenáre boli založené na rôznych
predpokladoch demografického vývoja, vývoja ekonomiky a trendov v oceňovaní zdravotných
služieb. Výsledky štúdie sú obsiahnuté v štúdii: KVETAN, V.− MLÝNEK, M. − PÁLENÍK, V. −
RADVANSKÝ, M. Health Expenditure Scenarios in Slovakia, EÚ SAV, Bratislava, 2006
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Projekt ADEQUACY OF OLD-AGE INCOME MAINTENANCE IN THE EU − AIM (Primeranosť príjmov
starších ľudí v EÚ). Projekt č. SP 21-CT-2005-513748, doba riešenia 05/2005 – 04/2008.
Hlavné riešiteľské pracovisko: CEPS, Belgicko.
EÚ SAV participuje na dvoch častiach projektu z celkového počtu 12 WP a to na téme Modelovanie penzijných systémov a ich primeranosť a na téme Udržanie životnej úrovne po odchode na dôchodok. Riešitelia v roku 2006 pracovali na databáze za Slovensko na príspevku za Slovensko Efekty penzijných systémov a ich reforiem na životnú úroveň starých ľudí
(dôchodcov).
Ústav sa ďalej zúčastňuje na projekte COST Akcia A26 EUROPEAN - CITY - REGIONS IN AN AGE
OF MULTILEVEL GOVERNANCE - RECONCILING COMPETITIVENESS AND SOCIAL COHESION? Doba
riešenia: 09/2005 – 01/2008. Okrem účasti v riadiacom výbore a práce v akcii, ústav vypracoval štúdiu Emerging new multicenter cross - border metropolitan area, case of ViennaBratislava twin city, ktorá bude súčasťou medzinárodnej monografie.
V roku 2005 sa ústav podieľal na medzinárodnom projekte From policy takers to policy
makers – Adapting the EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States.
(Od preberania politiky k jej tvorbe – Prispôsobenie kohéznej politiky EÚ k potrebám jej nových členských štátov) koordinovanom Švédskym inštitútom pre európske politické štúdie,
ktorý analyzoval kohéznu politiku EÚ, jej pravidlá a ciele z hľadiska nových členských štátov.
EÚ SAV preň vypracoval hodnotiacu analýzu predvstupovej pomoci, bariéry jej čerpania v
SR a formuloval návrhy na adaptáciu kohéznej politiky orientovanej na priority Slovenska,
ako aj návrhy na zmenu pravidiel čerpania fondov na obdobie 2007−2013. Projekt bol ukončený vo forme medzinárodnej monografie na ktorej sa podieľajú aj riešitelia z ústavu. .
FRANK, K. − HVOZDÍKOVÁ, V. - KVETAN, V.: Slovakia and Cohesion Policy. In: ERIKSSON,
Jonas et al.: From Policy Takers to Policy Makers.: Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States. Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies,
september 2005. ISBN 91-85129-27-5. S. 158-183.
Na rozvíjaní európskych výskumných aktivít sa EÚ SAV od roku 1993 podieľa každoročným
vypracovaním ŠTÚDIE O HOSPODÁRSKOM VÝVOJI SLOVENSKA pre Európsku hospodársku komisiu OSN. Obsahovo sa zameriavajú na zisťovanie faktorov a kvality hospodárskeho rastu,
na hodnotenie stavu makroekonomickej rovnováhy, zmien v produkčných štruktúrach a výkonoch hlavných odvetví ekonomiky, na analýzu zahraničného obchodu a platobnej bilancie.
Pozornosť sa v nich venuje kvalite menovej, fiškálnej a mzdovej politiky a ich pôsobeniu na
hospodársky rast i stabilitu. Zaradenie ročných hodnotení do skúmania dlhodobejšieho vývoja a medzinárodnej komparácie vedie k zovšeobecňujúcim pohľadom a k získaniu nových
poznatkov o súvislostiach ekonomického rozvoja a hospodárskych reforiem. Poznávací význam má aj zisťovanie súvislostí medzi ekonomickým, sociálnym a politickým vývojom a to aj
z hľadiska vplyvu striedania politických cyklov a s nimi spojených hospodárskych politík.
Analýzy sa využívajú tiež na tvorbu krátkodobých prognóz hospodárskeho vývoja SR, zameraných najmä na odhad zmien v podmienkach a trendoch jeho vývoja. V hodnotenom období boli publikované štúdie za roky 2002 až 2005.
Ústav bol koordinátorom slovenskej časti medzinárodného predvstupového projektu kandidátskych krajín MONITORING PREPARATIONS OF TRANSITION COUNTRIES EU-ACCESSION
a v roku 2003 zorganizoval k jeho výsledkom medzinárodnú konferenciu zameranú na komparatívne hodnotenie pripravenosti kandidátskych krajín na vstup do EÚ a na identifikáciu
očakávaných prínosov a možných problémov ich účasti v integračnom procese. V roku 2006
ústav inicioval a zorganizoval prvú POST-ACCESSION MONITORING CONFERENCE Performance
and Perspective of the European Union as Sean by the New Member States, ktorá kriticky
hodnotila 2 roky praktického účinkovania nových členských štátov a prispela k zreálneniu
pohľadu na perspektívy a výzvy EÚ.
Významnou súčasťou práce ústavu bola v priebehu hodnoteného obdobia výskumnoexpertízna spolupráca s orgánmi EÚ. Pre EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor)
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sa vypracovali a prezentovali iniciatívne materiály a stanoviská k otvoreným otázkam fungovania ekonomickej a menovej únie s osobitným zreteľom na podmienky a možné dôsledky
vstupu nových členských krajín. Pracovníci ústavu presadzovali expertné stanoviská v rámci
pôsobenia v štruktúrach EHSV v rôznych funkciách; vo funkcii člena − radcu, príp. náhradníka radcu (V. Páleník v dobe od 1. 4. 2004 do 31. 9. 2006 ako radca, teraz ako náhradník
radcu), vo funkcii delegáta v konzultačnej komisii pre priemyselné zmeny (J. Ďuraš, teraz V.
Kvetan), vo funkcii členov pracovných skupín J. Ďuraš), vo funkcii experta EHSV (D. Brzica,
K. Frank. P. Ondko, V. Vašková, I. Šikulová).
Celkove hodnotíme aktivity ústavu v európskom výskumnom priestore, napriek istému
pokroku v hodnotenom období, za nie celkom adekvátne postaveniu ústavu v národnom kontexte. Treba, pravda, podotknúť, že pre nosné témy nášho výskumu a v podstate pre celý
ekonomický výskum vytvárajú európske rámcové programy pomerne úzky priestor. Na základe už nadobudnutých skúseností v 6. rámcom programe pripravuje ústav v súčasnosti
návrhy na zaradenie do zhruba 12 konzorcií na riešenie tém 7. RP v rámci siete ENEPRI.

3. Koncepcia aktivít výskumu a vývoja organizácie na ďalšie štyri roky (max. 5
strán)
i. Súčasný stav poznania a výskumu v danej oblasti z národného a medzinárodného hľadiska
Rýchlosť, komplexnosť a kaskádovité reťazenie kvalitatívnych zmien generovaných procesmi
globalizácie, integrácie a prechodu k znalostnej spoločnosti kladú pred ekonomickú vedu
mnohé otázky, na ktoré sú aj moderné ekonomické teórie schopné dať len čiastkové a nedostatočné odpovede. Proces vnútornej diferenciácie ekonomickej vedy priniesol obrovský
posun poznania v podobe špecializovaných no často aj protichodných teórií. Zložitá komplexnosť a dynamická rozpornosť prebiehajúcej veľkej postindustriálnej transformácie vyvolala naliehavú potrebu novej syntézy, ktorá by harmonizovane inkorporovala relevantné aspekty tradičných, nových i rodiacich sa teórií do organického celku.
Pre ekonomickú vedu je v súčasnosti charakteristický rastúci prienik globalizačných a integračných aspektov do skúmania makroekonomických a mikroekonomických procesov. Nebývalá dynamika globalizácie sa odzrkadľuje v troch líniách prístupov k jej skúmaniu a hodnoteniu. Prvá, ktorá z pozícií neobmedzenej a často aj asymetrickej liberalizácie a deregulácie
značne jednostranne interpretuje jej pozitívne účinky na pokrok a blahobyt celého ľudstva.
Druhá antiglobalistická línia odmieta globalizáciu argumentujúc rôznymi konkrétnymi prejavmi nehumánneho, biedu a bohatstvo polarizujúceho, diskriminačného, neokoloniálneho
a pod. charakteru súčasných foriem globalizačných procesov. Tretia línia, na ktorú zvlášť
orientujeme aj náš výskum, vidí na jednej strane objektívny potenciál civilizačného pokroku
globalizácie, no na druhej strane aj priznáva reálne rozpory, riziká a ohrozenia imanentné jej
doterajšiemu praktickému uskutočňovaniu a usiluje o hľadanie ich civilizačne dôstojného
riešenia. Koncepčnejším výskumom globalizácie sa v SR ešte zaoberá Národohospodárska
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (NF EU) a Obchodná fakulta EU (OF EÚ),
s ktorými ústav dlhodobo spolupracuje.
Súčasná makroekonómia (zahŕňajúca teórie globalizácie a integrácie, teórie hospodárskeho rastu, teórie zamestnanosti, monetárne teórie, teórie verejných financií a pod.) hľadá
v nových ekonomických podmienkach správnu odpoveď na dva kľúčové makroekonomické
problémy, a to problém ekonomickej stability (zmiernenie cyklických výkyvov, vysoká zamestnanosť, stabilita cien) a problém dlhodobého udržateľného ekonomického rastu.
Vnútri monetárnych teórií a teórie verejných financií sa nielen na teoretickej rovine, ale aj vo
vzťahu k hospodárskopolitickej praxi stále rieši spor: pravidlá alebo voľnosť (zámernosť)
v rozhodovaní? Má centrum pomocou fiškálnych (a menových) nástrojov aktívne zasahovať
(prípadne za akých podmienok a v akom rozsahu) do ekonomiky?
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Súčasťou úsilia o nový prístup k menovej a fiškálnej politike je aj kritika Hicksovho modelu
IS-LM, ktorý slúžil nielen ako „učebnicový“ model, ale aj ako nástroj hospodárskej politiky.
Súčasná makroekonómia prestáva využívať tento model na analýzu hospodárskej politiky
a hľadá nové riešenia.
V posledných 15 rokoch je makroekonomická teória i hospodárska politika postavená pred
nové úlohy súvisiace s rozšírením Európskej únie (vstup 12 nových členských krajín vrátane
Slovenska) a so vznikom Ekonomickej a menovej únie. Najmä vznik eurozóny nastolil pre
ekonomickú teóriu úplne nové problémy, ktoré sa zatiaľ nepodarilo úspešne objasniť. Komplexnejší makroekonomický výskum na Slovensku sa uskutočňuje ešte vo výskumných pracoviskách NBS a Ministerstva financií SR, NHF EU a Fakulty hospodárskej informatiky EU.
Do roku 2006 v rámci EÚ SAV neexistovala výskumná jednotka, ktorá by sa špecializovala
na výskum v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja, táto problematika bola napriek tomu
obsiahnutá v celom rade prác. Od roku 2006 existuje výskumný tím, ktorý sa otázkam sociálno-ekonomického rozvoja venuje. V prepojení sociálnych javov s ekonomickými javmi,
transformačným procesom, globálnymi javmi a rôznymi politikami je priestor pre „pridanú
hodnotu“ EÚ SAV na poli výskumu sociálno-ekonomického rozvoja. Výskum sociálnoekonomických javov prebiehal vo viacerých rovinách: Výskumy prispeli k poznaniu vplyvov
globalizácie a integrácie na zamestnanosť, sociálnu disparitu, príjmovú politiku či na iné sociálne súvislosti. K diskusii o podobe trhu práce prispel EÚ SAV štúdiami zameranými na
formovanie sociálneho dialógu v EÚ, na mobilitu pracovných síl a podporu samozamestnávania. Niektoré sociálno-ekonomické javy, hlavne tie, ktoré súvisia s trhom práce, boli každoročne zhrnuté v správach o hospodárskom vývoji pre Európsku hospodársku komisiu OSN.
Neperiodicky, ale opakovane vznikali analýzy trendov sociálneho vývoja, s akcentom na zmeny v postavení domácností. Ako reakcia na premeny charakteru štátu a hrozbu demografickej
krízy vznikol súbor prác, ktorý sa venoval otázkam budúcej podoby sociálneho systému,
prestavby dôchodkového systému, zdravotníctva a pravidiel fungovania trhu práce. Výskumom sociálnych javov sa v SR ešte zaoberajú Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR),
Sociologický ústav SAV, Inštitút pre verejné otázky a S.P.A.C.E − Centrum pre analýzu sociálnej politiky.
Výskum v oblasti procesov a politík podporujúcich smerovanie k znalostnej ekonomike je
na Slovensku v počiatočnom štádiu. Dôvodom je zaostávanie technologického rozvoja slovenskej ekonomiky v porovnaní s hospodársky vyspelými krajinami. Z uvedeného dôvodu sa
výskum v EÚ SAV zameral na analýzu technologickej úrovne ekonomiky Slovenska
v porovnaní s krajinami EÚ. Získali sa cenné poznatky z oblasti ľudských zdrojov, výskumnej
a vývojovej základne ako základných faktorov technologického rozvoja SR, ďalej poznatky z
analýzy makroekonomického a podnikateľského prostredia podporujúceho technologický
rozvoj a proinovačnú klímu, o spôsoboch financovania, ako aj o vplyve technologického
a inovačného rozvoja na trh práce a regionálne rozdiely. Získali sa aj cenné poznatky o miere zaostávania a možnostiach jeho prekonávania, ako aj o dopadoch na štruktúrne zmeny
slovenskej ekonomiky. Výskumom problémov znalostnej ekonomiky sa zaoberajú aj Prognostický ústav SAV, NHF EU, OF EU, Žilinská univerzita a Technická univerzita v Košiciach,
s ktorými EÚ SAV udržuje pracovné kontakty.
Výskum faktorov konkurencieschopnosti podnikov a lokalít je z národného hľadiska na
začiatku a obmedzuje sa na klasické prístupy a čiastkové empirické prieskumy dotýkajúce sa
najmä nižších vývojových foriem, ktoré sa začínajú v ekonomike objavovať (ide najmä
o problematiku zhlukov). Popri EÚ SAV sa v tejto oblasti výskumne angažovala najmä Fakulta podnikového manažmentu EU, NHF EU a Žilinská univerzita. V medzinárodnom meradle
je táto oblasť spracovávaná komplexne s mnohými novými prístupmi k danej téme. Ide najmä o orientáciu na siete a väzbu technológií na organizačné a inštitucionálne zložky. Rovnako sa rozvíja skúmanie spoločenských podmienok v akých sa technológie rozvíjajú. Patria
sem faktory ako je spoločenská súdržnosť, dôvera a pod. Teoretický výskum sa snaží identifikovať faktory a objasniť mechanizmy, ktoré by umožnili preklenutie štrukturálneho zaostávania Európskej únie v komerčnom využívaní inovácií. To nie je možné dosiahnuť bez teore-
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tického poznania súvislostí medzi štruktúrami, formami, procesmi a stratégiami, akými podnikateľské subjekty získavajú a využívajú znalosti.
Matematická ekonómia je dynamicky sa rozvíjajúcou časťou či metodológiou ekonómie.
V celosvetovom pohľade sa väčšina oblastí ekonomickej teórie progresívne matematizuje,
pričom sa nezriedka používajú aj náročné matematické prístupy. Zo slovenského pohľadu
nie je možné a ani vhodné rozvíjať matematickú ekonómiu v celej jej šírke. Hlavne preto sa
jej venujú len pracoviská, ktoré majú na to ekonomické i matematické predpoklady a to len
v oblastiach, ktoré sú relevantné z pohľadu potrieb slovenskej národohospodárskej politiky.
V ekonometrickom modelovaní má Slovensko tradične silnú stredoeurópsku pozíciu
a primerane reflektuje svetové trendy (napr. pri implementácii metodiky ECM). CGE modelovanie je postavené na Walrasovej teórii všeobecnej ekonomickej rovnováhy a tým je jeho
fundamentálnou črtou úplný popis ekonomiky. Ich aplikácie sa v medzinárodnom pohľade
veľmi rýchlo rozvíjajú. Ekonomická veda sa venuje možným cestám ich dynamizácie, čím by
sa odstránila ich hlavná slabá stránka.
V matematickej ekonómii EÚ SAV úspešne spolupracuje hlavne s FMFI UK. Vytvárajú sa
tým podmienky s dobrým ekonomickým i matematickým zázemím. V národnom meradle sa
matematickou ekonómiou ojedinele zaoberajú aj niektoré pracoviská či pracovníci univerzitného výskumu. Viacrovnicové ekonometrické modely sa systematicky konštruujú a aplikujú
len v INFOSATe a EÚ SAV. EÚ SAV sa systematicky venuje aj metodickým otázkam CGE
modelov v rámci konzorcia FMFI UK, EÚ SAV a INFOSTAT a aplikoval ich na kvantifikáciu
viacerých scenárov hospodárskej politiky.
ii. Úloha a význam organizácie v rámci výskumu v danej oblasti
V podmienkach značne fragmentovaného ekonomického výskumu na Slovensku a rodiacej
sa novej ekonomickej paradigmy ústav vidí svoje poslanie v relatívne ucelenom, vnútorne
previazanom národohospodársky orientovanom výskume, ktorý hľadá odpovede na otázky o
stave, fungovaní a smerovaní slovenskej ekonomiky ako organickej súčasti procesov
globalizácie a integrácie vo svetovej ekonomike a ktorý pritom usiluje o identifikáciu šancí
rozvoja jej potenciálu a hľadá cesty a prostriedky znižovanie jej rizík a ohrození. Účelná
kombinácia vybraných oblastí skúmania umožňuje pravidelne vypracúvať syntetické
teoretické výstupy národohospodárskeho charakteru vďaka čomu EÚ SAV zaujíma na
Slovensku jedinečnú pozíciu ako pracovisko ekonomického výskumu schopné vypracúvať
relatívne ucelené teoreticko-koncepčné východiská a námety pre hospodársku politiku a
vytvárať vedeckú fundáciu kreovania vízie a tvorby stratégie udržateľného rozvoja a
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
iii. Hlavné ciele koncepcie
Pri realizácii načrtnutého poslania bude EÚ SAV nadväzovať, dopĺňať a rozvíjať doterajšie
výsledky a vo svojich výskumných aktivitách sa sústredí na nasledovné komplexy výskumných cieľov.
Výskum globalizácie svetovej ekonomiky sa sústredí na identifikáciu určujúcich megatrendov a ich metamorfóz, vzájomného vplyvu a synergického pôsobenia. Osobitná pozornosť sa
bude venovať skúmaniu rozporov medzi ich industriálnymi a postindustriálnymi stránkami
z hľadiska možných dôsledkov v zmysle kritickej miery zmien ako predpokladov a ohrození
udržateľného rozvoja. Systematicky sa budú analyzovať nové prvky v stratégiách TNK
a v zmenách vo vzťahoch medzi nimi a štátmi, najmä z hľadiska vplyvu PZI a relokačných
pohybov kapitálu na zmeny štruktúry národných ekonomík, ich špecializačného profilu
a konkurencieschopnosti domovských a hostiteľských krajín. Ťažiskovým cieľovým aspektom
výskumu v tejto oblasti bude posun poznania, relevantný pre účinnú adaptáciu slovenskej
ekonomiky a kultiváciu jej konkurencieschopnosti.
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V oblasti makroekonómie sa teoretická analýza menovej a fiškálnej politiky zameria na hľadanie ich optimálnej podoby a kombinácie v EMÚ, resp. v EÚ ako celku a v SR. V tomto
rámci sa venuje pozornosť koordinácii fiškálnych politík v rámci celej EÚ a harmonizácii daňových politík v členských krajinách Únie. Predmetom teoretického záujmu budú vývojové
trendy kohéznej politiky ako nástroja reálnej konvergencie v nadväznosti na spoločnú menovú politiku a národné fiškálne politiky. Výskum zahrnie aj hľadanie súvislostí medzi makroekonomickou stabilitou, hospodárskym rastom a sociálnym vývojom v etape postindustriálneho rozvoja.
V oblasti sociálno-ekonomických javov možno definovať štyri rozhodujúce oblasti, ktoré
budú tvoriť predmet výskumu. Prvou oblasťou je identifikácia pravidiel a nástrojov pre optimálne fungovanie trhu práce. Vo vyspelých ekonomikách existuje niekoľko prístupov
k regulácii trhu práce a niektoré skúsenosti môžu slúžiť ako inšpirácia pre politiku trhu práce
v SR. Druhou oblasťou je skúmanie možností ovplyvňovania sociálnej štruktúry spoločnosti.
Špeciálna pozornosť sa bude venovať otázkam chudoby a stabilizácie strednej vrstvy. Treťou oblasťou je hľadanie možností ovplyvňovania materiálnych aj nemateriálnych parametrov
kvality života. Vyžaduje si to výskum vzťahov kvality života s rôznymi segmentmi hospodárskej a sociálnej politiky. Poslednou oblasťou je výskum otázok celkového sociálneho modelu
spoločnosti. Ide o agregovanú tému, ktorá zahŕňa v sebe chápanie solidarity v spoločnosti,
celkové postavenie sociálnej sféry ako aj metódy zabezpečenia rovnosti príležitostí. Všetky
uvedené oblasti sú vzájomne previazané a vyžadujú interdisciplinárny prístup: ide o výskum
na rozhraní ekonomickej a sociologickej vedy.
Výskum súčasných a budúcich faktorov znalostnej ekonomiky sa bude orientovať na skúmanie technologického a inovačného procesu a analýzu jeho kľúčových faktorov, t. j. vzdelanostnej úrovne, vedy, výskumu a inovácií. V oblasti vzdelávania sa výskum sústredí na analýzu najdôležitejších zmien, ku ktorým v tejto oblasti dochádza vo svete a u nás; týka sa to
najmä obsahu a kvality vzdelávania, celoživotného vzdelávania integrujúceho všetky stupne
a druhy vzdelávania, ako aj spôsobov a foriem financovania, osobitne zo strany podnikovej
sféry, a zabezpečenia súladu štruktúry vzdelania s potrebami trhu.
V oblasti vedy a výskumu sa výskum bude orientovať na podmienky a nástroje podporujúce
tak realizáciu výsledkov vedy a výskumu do komerčnej praxe, ako aj ich transfer a difúziu do
rôznych odvetví národného hospodárstva. V tejto súvislosti sa budú skúmať aj dopady vedecko-technického rozvoja na vznik nových odvetví, na štruktúrne zmeny ekonomiky, na jej
výkonnosť a konkurenčnú schopnosť, na formy a spôsoby podpory inovačných aktivít podnikovej sféry, osobitne malých a stredných podnikov. Analyzovať sa bude význam univerzitných
centier a lokálnych zoskupení (vedecko-technologické parky) na podporu inovačných aktivít
a začleňovanie domácej výskumnej základne do Európskeho výskumného priestoru.
Ďalší výskum faktorov konkurencieschopnosti podnikov a lokalít bude zameraný na analýzu vývoja a dynamiky technologických zmien a rozvoj sieťových štruktúr na základe štúdia
zmien kooperačných a konkurenčných foriem podnikov s inými subjektami v meniacom sa
podnikateľskom prostredí. Konkurenčný potenciál podniku a lokality v podmienkach narastajúcej intenzity kooperácie a konkurencie sa mení. Dynamika technologických zmien a rozvoj
sieťových štruktúr sa stáva významným faktorom prispievajúcim k nárastu konkurenčnej
schopnosti podniku a lokality; teória zatiaľ len v obmedzenej miere vysvetľuje tieto zmeny.
Na udržanie konkurencieschopnosti musia subjekty vstupovať do moderných štruktúr, ktoré
umožňujú zdieľanie hmotných/nehmotných znalostí, podporujú inovačné aktivity a rozvíjajú
znalostný potenciál pracovníkov a organizácií. Priemyselné zmeny by mali byť kompatibilné
s potrebou konkurencieschopnosti podnikov a hospodárskou, sociálnou a územnou súdržnosťou. Rozvoj sieťových štruktúr má svoje vývojové štádiá a predstavuje komplex typov
kooperačných štruktúr zahŕňajúcich rôzne subjekty. Zhluky, siete, aglomerácie či učiace sa
regióny sú príkladmi takýchto štruktúr, ktorých potenciál je podporovaný existujúcim inštitucionálnym zakotvením. Flexibilita, iniciatíva, novosť či využívanie správnych možností sú
faktormi, ktoré treba analyzovať v kontexte formovania inovačne orientovaných podnikových
štruktúr. S ohľadom na súčasnú teóriu je cieľom posunúť stav poznania štruktúr, mechaniz-
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mov a politík, prostredníctvom ktorých sa zvyšuje konkurenčná schopnosť jednotlivých subjektov inovačného systému a celého systému na všetkých úrovniach.
V oblasti matematickej ekonómie bude ústav intenzívnejšie využívať svoju výhodu spojenia
ekonomického a matematického zázemia a to selektívne a iba v niektorých oblastiach.
Ústav bude rozvíjať svoj originálne zovšeobecnený Mundell-Flemingovho model a verifikovať
ho pre väčšiu skupinu krajín. Druhou oblasťou bude rozpracovávanie teórií rastu
v podmienkach Slovenska. V ekonometrickom modelovaní bude systematicky rozširovať
a obohacovať vlastný ekonometrický model SR o väzby na EÚ a precizovať jeho regionálny
rozmer. V CGE modelovaní sa budú študovať aktuálne teoretické a metodologické otázky
s dôrazom na rôzne spôsoby jeho dynamizácie
iv. Navrhované stratégie a metódy na dosiahnutie cieľov, časový harmonogram
Realizácia vytýčených cieľov sa bude opierať o stratégiu založenú na metodologickej inovácii,
ktorá umožní nielen reflektovať nové javy a procesy v ekonomike, ale aj lepšie postihnúť vzájomnú spätosť ekonomickej, sociálnej a ekologickej stránky udržateľného rozvoja ako celistvého procesu. Ďalší aspekt stratégie vyplýva z toho, že zrýchlená dynamika kvalitatívnych
zmien zásadne mení význam a vplyv faktora času, čo kladie zvýšené nároky na adaptačný
proces firiem, štátov, regiónov a integračných zoskupení a centier svetovej ekonomiky. Z toho
odvodzujeme pre náš výskum požiadavku, aby dokázal odhaľovať podstatu kvalitatívnych
zmien v čo najväčšom súlade s rytmom ich priebehu a tak prispievať k vytváraniu gnozeologickej bázy pre strategické rozhodovanie o cieľoch a prostriedkoch zabezpečovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. V stratégii EÚ SAV preto kladieme dôraz na vhodné
formy medzinárodnej spolupráce, ktoré významne prispievajú k skvalitneniu a urýchleniu výskumu. Jej ťažiskom bude intenzívnejšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru v
rámci 7. RP. Pripravujem začlenenie ústavu do 12 konzorcií v rámci ENEPRI s vyšším stupňom participácie vrátane koordinovania projektov. Časový harmonogram výskumných aktivít
vychádza z charakteru a trvania dobiehajúcich, nových a podaných projektov:
DOMÁCE VÝSKUMNÉ PROJEKTY
Za najvýznamnejší a najnáročnejší považujeme projekt VÍZIA A STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKEJ
SPOLOČNOSTI riešený na základe uznesenia vlády SR č. 906 zo dňa 25. 10. 2006. Doba riešenia 11/2006 – 04/2009, s výstupmi v apríli 2007, v apríli 2008 a v apríli 2009. Ide o spracovanie dlhodobej vízie s horizontom 25 rokov a stratégie zhruba na 7-8 rokov. Na projekte bude
spolupracovať široká škála výskumných pracovísk, ako aj individuálnych expertov. Gestorom
celého projektu je Ekonomický ústav SAV.
Ďalej sa bude pracovať na nasledovných projektoch:
Projekt APVV-51-037405 NOVÁ ÚLOHA MENOVEJ A FIŠKÁLNEJ POLITIKY V MALEJ, OTVORENEJ
A INTEGROVANEJ EKONOMIKE V ÉRE GLOBALIZÁCIE. Vedúci projektu: Doc. Ing. Jan Iša, DrSc.
Doba riešenia: 03/2006 – 12/2008.
PROJEKTY VEGA na obdobie 01/2006 − 12/2008
1. Projekt VEGA č. 2/6048/6 TRANSFORMÁCIA SVETOVEJ EKONOMIKY, EKONOMICKÝ ROZVOJ
A TECHNOLOGICKÝ POKROK V ÉRE GLOBALIZÁCIE, vedúci projektu Dr. Ing. Workie Tiruneh
Menbere, PhD.
2. Projekt VEGA č. 2/6049/6 KVALITA HOSPODÁRSKEHO RASTU AKO CIEĽOVÁ FUNKCIA HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ POLITIKY V OBDOBÍ PRÍPRAVY A V PRVÝCH ROKOCH PO VSTUPE DO EURÓPSKEJ MENOVEJ ÚNIE, vedúci projektu Ing. Karol Morvay, PhD.

3. Projekt VEGA č. 2/6050/6 NOVÉ TRENDY A JAVY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE, ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÁCH, MIGRÁCII A KONKURENCIESCHOPNOSTI: IMPLIKÁCIE PRE ROZŠÍRENÚ EÚ,
vedúci projektu Ing. Obadi Saleh Mothana, PhD.
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4. Projekt VEGA č. 2/6051/6 DYNAMIKA TECHNOLOGICKÝCH ZMIEN A ROZVOJ SIEŤOVÝCH
ŠTRUKTÚR AKO FAKTOR KONKURENČNEJ SCHOPNOSTI PODNIKU A LOKALITY, vedúci projektu
Ing. Daneš Brzica, PhD.
5. Projekt VEGA č. 2/6052/6 MOŽNOSTI A OBMEDZENIA MODELOVANIA EKONOMICKÉHO VÝVOJA
SR AKO MOŽNÝ PRÍSTUP K VERIFIKÁCII VEDECKÝCH HYPOTÉZ, vedúci projektu doc. RNDr.
Viliam Páleník, PhD.
Projekt EQUAL 15120100016 (102/04-I/33-2.1) INŠTITUCIONALIZÁCIA A ZEFEKTÍVNENIE FUNGOVANIA PRVKOV PROSTREDIA PODPORUJÚCEHO ZAMESTNATEĽNOSŤ ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN PROSTREDNÍCTVOM VYUŽITIA INŠTITÚTU SAMOZAMESTNÁVANIA. Doba riešenia: 02/2005 – 08/2008.

Projekt EQUAL 15110100006 (143/04-I/33-1.1, SK-39) Metodika identifikácie a prognostiky
možných smerov vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti a analýza možných riešení pre
zvládnutie týchto trendov s cieľom zefektívnenia aktívnej politiky trhu práce. Doba riešenia
01/2005 – 12/2007
Dlhodobý ústavný projekt VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY − každoročne štúdia.
Predpokladáme účasť na 3 nových projektoch APVV, ktoré sa predložili v rámci poslednej výzvy.
MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
Väčšina medzinárodných projektov bude dobiehať v rokoch 2007 − 2008. Usilujeme preto o
získanie nových projektov v rámci 7. RP. Pokračovať sa bude na nasledujúcich projektoch:
Projekt 6. RP EÚ AGEING, HEALTH STATUS AND DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURE (Starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie). Kontrakt č. SP-21-CT-2003502641. Zodpovedný riešiteľ za ústav Ing. Vladimír Kvetan. Doba riešenia: 02/2004 –
02/2007.
Projekt 6. RP EÚ ADEQUACY OF OLD-AGE INCOME MAINTENANCE IN THE EU (Primeranosť príjmov starších ľudí v EÚ). Projekt č. SP 21-CT-2005-513748. Zodpovedný riešiteľ za ústav Ing.
Ján Košta, CSc.. Doba riešenia: 05/2005 – 04/2008.
Projekt COST EUROPEAN CITY REGIONS IN AN AGE OF MULTILEVEL GOVERNANCE − RECONCILING COMPETITIVENESS AND SOCIAL COHESION? Projekt č. COST A-26. Zodpovedný riešiteľ za
SR: Ing. Daneš Brzica, PhD. Doba riešenia: 09/2005 – 01/2008
Dlhodobý projekt ECONOMIC DEVELOPMENT OF SLOVAKIA pre EHK OSN - každoročne

III. Parciálne indikátory hlavných aktivít výskumu a vývoja:
1. Vedecký výstup
i.

[1]

[2]
[3]

Zoznam vybraných monografií, zborníkov, vedeckých článkov atď., dokumentujúcich najvýznamnejšie výsledky základného výskumu. Celkový počet uvedených výstupov za hodnotené obdobie by nemal prekročiť priemerný počet výskumných pracovníkov
ŠIKULA, M. a kol.: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie do Európskej únie. Štúdia bola vypracovaná s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 383 s. ISBN 80-7144-135-X. (V anglickom preklade vyšlo Summary, 47 s. ISBN 80-7144-129-5)
ŠIKULA, M. a kol.: Determinanty formovania priemyselnej politiky v podmienkach globalizácie a integrácie. Bratislava: ÚSSE SAV 2003. 166 s. ISBN 80-7144-154-1.
OUTRATA, R.: Foreign Direct Investment in the EU Integration Process: The Case of
Slovakia. In GIUSTI, S. – TAJOLI, L. Convergence in the Enlarged European Union.
Milano: Egea, Instituto per Gli studi di politica internacionalle, 2003. ISBN 88 -238-

18

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
[12]

[13]
[14]
[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

4047-3. p. 85 - 118.
PÁLENÍK, V. – KVETAN, V. – HRIVNÁKOVÁ, J. - ĎURAŠ, J.: Development Scenarios
and Convergence of Slovak Economy towards the European Union Average. In Ekonomický časopis, 2003, 51, č. 9, s. 1077 –1097.
STANĚK, P.: Problémy reformy dôchodkového systému v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis, 2003, 51, č. 3, s. 317 – 328.
ŠIKULA, M.: Globálne súvislosti rozšírenia Európskej únie a konvergenčná pozícia slovenskej ekonomiky. In Ekonomický časopis, 2003, 51, č. 6, s. 641 – 663.
WORKIE TIRUNEH, M.: Absolute Convergence across Time and Space: New Empirical
Evidence for an Old Debate. In Ekonomický časopis, 2003, 51, č. 10, s. 1270 – 1291.
OKÁLI, I. a kol. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 352 s. ISBN 80-7144-140-6.
WORKIE, T. M. a kol. Vplyv informačných technológií na ekonomický rast a zamestnanosť:
teoretické a empirické pohľady (s aplikáciou na efekty komerčného modelu Microsoft
Slovakia na slovenskú ekonomiku). Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky
SAV, 2004. 92 s. ISBN 80-7144-141-4.
OBADI, S. M. Globalization and Competitiveness: A Comparative Analysis of Developing
Countries vs. Industrial Countries. In WESTERFIELD, R. E. Current Issues in Globalization.
New York: NOVA Science Publishers, Inc. 2004. ISBN 1-59033-811-1. p. 25-40.
OKÁLI, I. Rozvojová stratégia a ciele hospodárskej politiky. In Ekonomický časopis.
Roč. 52, č. 3 (2004), s. 239 − 254.
OUTRATA, R. – GAJDOŠOVÁ, M. – OBADI, S. M. Zahraničnoobchodný efekt vstupu
Slovenska do colnej únie Európskej únie. In Politická ekonomie. Roč. 56, č. 3 (2004),
s. 330-343.
MORVAY, K. a kol. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava: Ústav
slovenskej a svetovej ekonomiky 2005. 328 s. ISBN 80-7144-143-0.
KLAS, A. a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike. Bratislava:
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2005. 390 s. ISBN 80-7144-147-3.
FRANK, K. − HVOZDÍKOVÁ, V. − KVETAN, V. Slovakia and Cohesion Policy. In
ERIKSSON, Jonas et al. From Policy Takers to Policy Makers: Adapting EU Cohesion
Policy to the Needs of the New Member States. Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies, September 2005. ISBN 91-85129-27-5. S. 158-183.
GABRIELOVÁ, H.. Analýza pozície slovenskej ekonomiky podľa technologickej a poznatkovej náročnosti. In Ekonomický časopis. Roč. 53, č. 3 (2005), s. 243-260.
IŠA, J. Riziká európskej menovej únie. In Ekonomický časopis. Roč. 53, č. 6 (2005), s.
559-575.
KLAS, A. Technológia a inovácie ako základný faktor ekonomického rozvoja. In Ekonomický časopis. Roč. 53, č. 6 (2005), s. 576-592.
MORVAY, K. Stratégia a priebeh ekonomickej transformácie na Slovensku. In Ekonomický časopis. Roč. 53, č. 1 (2005), s. 5-32.
ŠIKULA, M. K metodologickým východiskám ponímania fenoménu globalizácie. In Ekonomický časopis. Roč. 53, č. 7 (2005), s. 663-679.
WORKIE, T. M. Why Heavily Indebted Poor Countries Have Failed to Pay Their Debt? :
An empirical investigation. In Finance a úvěr. Roč. 55, č. 3-4 (2005), s. 124-140.

[22] BRZICA, D. Vývoj firemných skupín ako dôsledok koncentrácie vlastníctva a kontroly po
roku 1993: príklad Českej republiky a Slovenskej republiky. In Ekonomický časopis.
Roč. 54, č. 8 (2006), s. 771-784.
[23] JURÍČKOVÁ, V. a kol. . Podnikateľské prostredie a firemné stratégie. 1. vyd. Bratislava
: Ekonomický ústav SAV, 2006. 193 s. ISBN 80-7144-154-6.
[24] KLAS, A. Vývoj inštitúcií výskumu a vyššieho vzdelávania na Slovensku (860-2005).

19

[25]
[26]
[27]
[28]

[29]

[30]
[31]

Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2006. 195 s. ISBN 80-7144-156-2.
OUTRATA, R. a kol. Globalizácia a slovenská ekonomika. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2006. 378 s. ISBN 80-7144-150-3.
ŠIKULOVÁ, I. Konvergencia v procese európskej menovej integrácie. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2006. 150 s. ISBN 80-7144-155-4.
OKÁLI, I. Hlavné trendy vývoja hospodárstva Slovenska v roku 2005 a odhad jeho hospodárskeho rastu v roku 2006. In Ekonomický časopis. Roč. 54, č. 5 (2006), s. 411-425.
LUPTÁČIK, M. − PÁLENÍK, V. − KVETAN, V.− ĎURAŠ, J. − HRIVNÁKOVÁ, J. − ONDKO, P. Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky - prípad SR. In Politická ekonomie.
Roč. 54, č. 2 (2006), s. 227-246.
WORKIE TIRUNEH, M. a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : Globálna konkurencieschopnosť a energetická a demografická kríza. Ekonomický ústav SAV, 2006.
302 s. ISBN 80-7144-152-X.
WORKIE TIRUNEH, M. Návratnosť investícií do informačných technológií: empirické dôkazy
z panelových dát krajín Európy. In Ekonomický časopis. Roč. 54, č. 8 (2006), s. 741-754.
OBADI, Saleh Mothana. Do Oil Prices Depend on the Value of US Dollar?. In Ekonomický časopis. Roč. 54, č. 3 (2006), s. 253- 265.

[32] KVETAN, V. − PÁLENÍK, V.: Health and Morbidity in Accessed Countries. Country Report – Slovak Republic. ENEPRI Research Report No 30. European Network of Economic Policy Research Institutes, Brussels, December 2006. 72 pp. ISBN 90-9074-6480. Prístupné na: www.enepri.org
ii. Zoznam knižných monografií vydaných v zahraničí
iii. Zoznam knižných monografií vydaných na Slovensku
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]
[9]

ŠIKULA, M. a kol.: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie do Európskej únie. Štúdia bola vypracovaná s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 383 s. ISBN 80-7144-135-X. (V anglickom preklade vyšlo Summary, 47 s. , ISBN 80-7144-133-3)
ŠIKULA, M. a kol.: Determinanty formovania priemyselnej politiky v podmienkach globalizácie a integrácie. Bratislava: ÚSSE SAV 2003. 166 s. ISBN 80-7144-154-1.
OKÁLI, I. a kol.: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2002. (Štúdia bola vypracovaná na
požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN) Bratislava: ÚSSE SAV, 2003. 43 s.
ISBN 80-7144-128-7 (Vyšlo aj v anglickom preklade. ISBN 80-7144-129-5)
OBADI, S. M. Integračné zoskupenie juhovýchodnej Ázie a zahraničnoobchodné vzťahy
so Slovenskom a s Európskou úniou. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky
SAV, 2004. 85 s. ISBN 80-7144-142-2.
OKÁLI, I. a kol. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Ústav slovenskej
a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 352 s. ISBN 80-7144-140-6.
WORKIE, T. M. a kol. Vplyv informačných technológií na ekonomický rast a zamestnanosť:
teoretické a empirické pohľady (s aplikáciou na efekty komerčného modelu Microsoft Slovakia na slovenskú ekonomiku). Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV,
2004. 92 s. ISBN 80-7144-141-4.
OKÁLI, I. a kol: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2003. (Štúdia vypracovaná na
požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN.) Bratislava: Ústav slovenskej
a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 62 s. ISBN 80-7144-136-8. (Vyšlo aj v anglickom
preklade, ISBN 80-7144-138-4)
MORVAY, K. a kol. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava: Ústav
slovenskej a svetovej ekonomiky 2005. 328 s. ISBN 80-7144-143-0.
KLAS, A. a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike. Bratislava:
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2005. 390 s. ISBN 80-7144-147-3.
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[10] OKÁLI, I. a kol: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2004 : (štúdia vypracovaná na
požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN). 1. vyd. Bratislava : Ústav slovenskej
a svetovej ekonomiky SAV, 2005. 67 s. ISBN 80-7144-145-7. (Vyšlo aj v anglickom
preklade, ISBN 80-7144-146-5)
[11] JURÍČKOVÁ, V. a kol. . Podnikateľské prostredie a firemné stratégie. 1. vyd. Bratislava
: Ekonomický ústav SAV, 2006. 193 s. ISBN 80-7144-154-6.
[12] KLAS, A. Vývoj inštitúcií výskumu a vyššieho vzdelávania na Slovensku (860-2005).
Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 195 s. ISBN 80-7144-156-2.
[13] OUTRATA, R. a kol. Globalizácia a slovenská ekonomika. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2006. 378 s. ISBN 80-7144-150-3.
[14] ŠIKULOVÁ, Ivana. Konvergencia v procese európskej menovej integrácie. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2006. 150 s. ISBN 80-7144-155-4.
[15] WORKIE TIRUNEH, Menbere a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : Globálna konkurencieschopnosť a energetická a demografická kríza. Ekonomický ústav SAV,
2006. 302 s. ISBN 80-7144-152-X.
[16] OKÁLI, I. a kol: Hospodárska vývoj Slovenska v roku 2005 : (štúdia bola vypracovaná
na požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2006. 62 s. ISBN 80-7144-149-X. (Vyšlo aj v anglickom preklade, ISBN 807144-153-8)
iv. Zoznam iných osobitne významných vedeckých výstupov organizácie
Kapitoly v knižných monografiách vydaných v zahraničí

[1]

BRZICA, D. Outsiders Becoming Insiders? Role of Education and Technology in Recovery of Corporate Sector in EU Candidate Countries. In RUSSO, F. – ARNOLDS, S.(
Eds.): Education and the Future. Knowledge, Education and Territorial Development in
Central and Eastern European Countries. Urbino (Italy): Edizioni Goliardiche, 2003.
ISBN 88-88171-XX -X. p. 47 – 51.

[2]

GAJDOŠOVÁ, M.: Slovak Trade Policy After Accession to the European Union. In GIUSTI, S. – TAJOLI, L.: Convergence in the Enlarged European Union. Milano: Egea, Instituto per Gli studi di politica internacionalle, 2003. ISBN 88 -238-4047- 3. p. 65-84..

[3]

KOŠTA, J.: Free Labour Mobility in the Enlarged EU: The Case of Slovakia. In GIUSTI,
S. – TAJOLI, L. Convergence in the Enlarged European Union. Milano: Egea, Instituto
per Gli studi di politica internacionalle, 2003. ISBN 88 -238-4047 -3. p. 243 – 262.

[4] OUTRATA, R.: Foreign Direct Investment in the EU Integration Process: The Case of
Slovakia. In GIUSTI, S. – TAJOLI, L. Convergence in the Enlarged European Union.
Milano: Egea, Instituto per Gli studi di politica internacionalle, 2003. ISBN 88 -2384047-3. p. 85 - 118.

[5]

BRZICA, D. CENTROPE − An emerging cross-national tiger region: focus on the Czech
part. In ARNALDI, S. (Ed.) Science, research and competitiveness. Perspectives on internal market integrations in Central and Eastern Europe. Trieste: Goliardica Editrice,
2004. ISBN 88-88745-02-5. p. 251-278.

[6]

CZIRIA, Ľ. – KOŠTA, J. Social Dialogue and EMU in Slovakia. In Social Dialogue and
EMU in the acceding countries. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004. ISBN 92-897-0241-9. p. 219-242.

[7]

OBADI, S. M. Globalization and Competitiveness: A Comparative Analysis of Developing
Countries vs. Industrial Countries. In WESTERFIELD, R. E. Current Issues in Globalization.
New York: NOVA Science Publishers, Inc. 2004. ISBN 1-59033-811-1. p. 25-40.

[8]

MORVAY, K. A külföldi tőkebefektetések és az ipari parkok Dél- Szlovákiában. In RÉTI,
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T. (Ed.): Közeledő régiók a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság
gazdasági átalakulása. Budapest: EÖKIK, 2004. ISBN 963 216 355 9. s. 303-330.

[9]

FRANK, Karol - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - KVETAN, Vladimír. Slovakia and Cohesion
Policy. In ERIKSSON, Jonas et al. From Policy Takers to Policy Makers. : Adapting EU
Cohesion Policy to the Needs of the New Member States. Stockholm : Swedish Institute
for European Policy Studies, september 2005. ISBN 91-85129-27-5. S. 158-183.

[10] KOŠTA, J. - CZÍRIA, Ľ. Slovakia: run-up to the euro zone. In GALGÓCZI, Béla. What
price the euro? : The social impact of euro-zone accession for the new member states.
Brussels : ETUI-REHS, 2005. ISBN 2-87452-003-9. S. 219-256.
v. Tabuľka vedeckých výstupov
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento
počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na plný ekvivalent pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky.
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Spolu

Kniž. monografie vydané
na Slovensku

3

0,11 0,26

4

0,13 0,38

3

0,11 0,27

6

0,21 0,52

16

4,0

0,14 0,36

Kapitoly v kniž. mon.
vydaných v zahraničí

4

0,15 0,35

4

0,13 0,38

2

0,07 0,18

0

0,00 0,00

10

2,5

0,09 0,22

Kapitoly v kniž. mon.
vydaných na Slovensku

0

0,00 0,00

6

0,20 0,56

2

0,07 0,18

3

0,11 0,26

11

2,8

0,10 0,25

11 0,40 0,97 11 0,36 1,03 17 0,60 1,54 19 0,67 1,66

58

14,5 0,51 1,30

Vedecké práce v
časopisoch v iných
databázach

1

0,04 0,09

2

0,07 0,19

1

0,04 0,09

0

0,00 0,00

4

1,0

0,04 0,09

Vedecké práce v iných
časopisoch

6

0,22 0,53

8

0,27

2

0,07 0,18

4

0,14 0,35

20

5,0

0,18 0,45

Príspevky v zborníkoch z
medzinár. konferencií

7

0,26 0,61 13 0,43 1,22 14 0,49 1,27 34 1,20 2,97

68

17,0 0,60 1,53

46

11,5 0,40 1,03

Vedecké práce v
časopisoch CC

0,8

Počet / MP

0,00 0,00

Počet / FTE

0,0

Počet

0

Počet / MP

0,00 0,00

Počet / FTE

0

Počet

0,00 0,00

Počet / MP

0

Počet / FTE

0,00 0,00

Počet

0

Počet / MP

0,00 0,00

Počet / FTE

0

Počet

Kniž. monografie vydané
v zahraničí

Vedecké výstupy

Priemer na 1 rok /
MP

2006

Priemer na 1 rok /
FTE

2005

Priemer na 1 rok

2004

Počet

2003

Príspevky v zborníkoch z
domácich konferencií

15 0,55 1,32

Aktívna účasť na
medzinár. konferenciách

20 0,73 1,76 18 0,60 1,69 34 1,20 3,09 46 1,62 4,02 118 29,5 1,03 2,65

Aktívna účasť na
domácich konferenciách

38 1,39 3,34 14 0,46 1,31 28 0,99 2,54 21 0,74 1,83 101 25,3 0,88 2,27

6

0,20 0,56 18 0,64 1,63

vi. Renormalizované publikácie

2

vii. Počet normovaných rukopisných strán 3

2
3

Týka sa len 2. oddelenia vied SAV.
Týka sa len 3. oddelenia vied SAV.

7

0,25 0,61
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Počet

1520

156,5 1966 69,5

Počet / MP

Počet

Počet / FTE

2006

Počet / MP

Počet

Počet / MP

Počet

55,5 133,4 1668 55,3

Počet / FTE

2005

Počet / FTE

2004

Počet / MP

Počet

Počet normostrán

Počet / FTE

2003

178,5 2605 91,7 227,4

viii. Zoznam patentov a patentových prihlášok

ix.

Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom organizácie

2. Ohlasy na vedecké výstupy
V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na plný ekvivalent pracovného času (FTE) z
tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové
prostriedky.
Spolu
av. Počet / FTE

av. Počet / MP

57

14,3

0,5

5,1

13,5 292 73,0

2,6

26,2

1,1

2,5

24

0,8

2,3

18

0,6

1,6

70

2,5

6,1

SCOPUS

0

0,0

0,0

1

0,0

0,1

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

(uveďte databázu 2)

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

v monografiách,
zborníkoch z konf. a i.
publ. v zahr.

9

0,3

0,8

10

0,3

0,9

22

0,8

2,0

16

0,6

1,4

v monografiách,
zborníkoch z konf. a i.
publ. na Slovensku

17

0,6

1,5

33

1,1

3,1

87

3,1

7,9

155

5,5

Web of Science

i.

Počet

Počet / MP

0,0

Počet / FTE

0,0

Počet

0,0

Počet / MP

0

Počet / FTE

0,1

Počet

0,0

Počet / MP

0,3

Počet / FTE

12,7

Počet

1,2

29

Ohlasy

averaged Počet per
year

2005

Počet / MP

2004

Počet / FTE

2003

Počet

2002

141 35,3

Zoznam 10-tich najcitovanejších prác a počet ich ohlasov za hodnotené obdobie
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[1]

ŠIKULA, Milan a kol.: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie do Európskej únie.
Štúdia bola vypracovaná s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky. Bratislava:
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 381 s. ISBN 80-7144-135-X.
Vyšlo tiež: ŠIKULA, M. a kol. Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do
Európskej únie : (VS 28). Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003.
340 s. ISBN 80-7144-130-9. V anglickom preklade vyšlo Summary, 47 s. ISBN 807144-133-3.
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 36

[2]

WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, D. - ĎURAŠ, Ján - OBADI, Saleh Mothana VOKOUN, Jaroslav. Vplyv informačných technológií na ekonomický rast a zamestnanosť: teoretické a empirické pohľady: s aplikáciou na efekty komerčného modelu Microsoft Slovakia na slovenskú ekonomiku. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, 2004. 92 s. ISBN 80-7144-141-4.
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 30

[3]

OUTRATA, Richard a kol. Ekonomické a sociálne súvislosti vstupu Slovenskej republiky
do Európskej únie : Prínosy a riziká. 2. vyd. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2002. 396 s. ISBN 80-7144-125-2.
Vyšlo tiež:
OUTRATA, Richard a kol. Ekonomické a sociálne súvislosti vstupu SR do EÚ - prínosy
a riziká. 1. vyd. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, júl 2002. 388
+ 20+3+26+10 s. V rámci projektu bolo vypracované zhodnotenie výsledkov empirického prieskumu Azudová, Ľubica: Adaptácia priemyselných podnikov na podmienky po
vstupe SR do EÚ. Bratislava, ÚSSE SAV 2001. 30+13 s. ISBN 80-7144-122-8.
OUTRATA, Richard a kol. Ekonomické a sociálne súvislosti vstupu SR do EÚ - prínosy
a riziká. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, jún 2002. 350 s. + 3
prílohy Štúdia bola vypracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 248 z 13. marca
2002. (Materiál odovzdaný vláde SR)
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 27

[4]

ŠIKULA, Milan. Globalizácia - rázcestie civilizácie. Bratislava : Sprint, 1999. 124 s.
ISBN 80-88848-6.
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 17

[5]

OKÁLI, Ivan a kol. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Bratislava :
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 352 s. Vypracované v rámci 1. etapy riešenia úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie - určujúce smery
hospodárskeho rozvoja Slovenska. ISBN 80-7144-140-6.
Vyšlo tiež: OKÁLI, I. a kolektív Koncepčné východiská hospodárskej politiky v etape integrácie SR do Európskej únie. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky
SAV, 2003. s. 287 – 308. [Expertízne štúdie č. 54.]
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 16

[6]

KLAS, Antonín. Nová ekonomika a informatizácia. In Ekonomický časopis. Roč. 50, č.1
(2002), s.62-84.
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 13

[7]

KLAS, A. a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike. Bratislava:
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2005. 390 s. ISBN 80-7144-147-3.
Vyšlo tiež: KLAS, A. a kol. Identifikácia predpokladov a možností prekonávania technologickej a inovačnej medzery SR : 3. etapa úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie
transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska [...]. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 413 s. [Expertízne štúdie č. 59.]
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 12
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[8]

ŠIKULA, Milan a kol. Determinanty formovania priemyselnej politiky v podmienkach
globalizácie a integrácie. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej
akadémie vied, 2003. 166 s. ISBN 80-7144-134-1.
Vyšlo tiež: ŠIKULA, Milan a kol. Determinanty formovania priemyselnej politiky v podmienkach globalizácie a integrácie : (VP 27). Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej
ekonomiky SAV, 2002. 170 s. :Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu č. 2/9049/22
zameraného na spoluprácu s priemyslom. ISBN 80-7144-126-0.
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 12

[9]

IŠA, Jan. Koniec "keynesovskej revolúcie"?. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1985. 442 s.
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 9

[10] OUTRATA, R.: Konkurenčná schopnosť a procesy konvergencie vo svetovej ekonomike. In Ekonomický časopis, 2000, 48, č. 6, s. 705 – 727.
Počet ohlasov za roky 2002 − 2005: 9
ii. Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie (max. 10% výskumných pracovníkov) a počet ich ohlasov za hodnotené obdobie
[1]

doc. Ing. Richard OUTRATA, PhD. Počet ohlasov za hodnotené obdobie: 128

[2]

Ing. Ivan OKÁLI, DrSc. Počet ohlasov za hodnotené obdobie: 121

[3]

prof. Ing. Anton KLAS, PhD. Počet ohlasov za hodnotené obdobie: 115
iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte
•

Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy

i.

Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzinárodné postavenie organizácie v danej oblasti výskumu, vrátane projektov
(podrobné údaje o projektoch sa uvedú v rámci parciálneho indikátora 4).
Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na
európsky výskumný priestor

[1]

Účasť na projekte 6. RP EÚ Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure (Starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie) koordinovaný
CEPS (Centre for European Policy Studies) v Bruseli.

[2]

Účasť na projekte 6. RP EÚ Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU
(Starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie) koordinovaný CEPS
(Centre for European Policy Studies) v Bruseli.

[3]

Účasť na medzinárodnom projekte From policy takers to policy makers – Adapting
the EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States. (Od preberania
politiky k jej tvorbe – Prispôsobenie kohéznej politiky EÚ k potrebám jej nových členských štátov), koordinovaný Swedish Institute for European Policy Studies.

[4]

Dlhodobý projekt Economic Development of Slovakia (Hospodársky vývoj Slovenska)
o spracovanie ktorého požiadala ústav Európska hospodárska komisia OSN v roku
1993. Projekt sa spracúva bez financovania.
Vedúci projektu: Ing. Ivan Okáli, DrSc. Doba riešenia: 1993 – doteraz.
V rámci projektu sa každoročne vypracúva štúdia, v ktorej sa analyzuje hospodársky
vývoj slovenskej ekonomiky a vypracúva výhľad na najbližší rok.
Publikované výsledky projektu: v rokoch 2003 − 2006:
 OKÁLI, I. at al: Economic Development of Slovakia in 2002. (Study Prepared on Be-
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[5]

[6]

[7]

half of the United Nations Economic Commission for Europe). Bratislava: Institute of
Slovak and World Economy, SAS, 2003. 50 pp. ISBN 80-7144-129-5. (Vyšlo aj v slovenčine, ISBN 80-7144-128-7)
 OKÁLI, I. at al: Economic Development of Slovakia in 2003. (Study Prepared on Behalf of the United Nations Economic Commission for Europe). Bratislava: Institute of
Slovak and World Economy, SAS, 2004. 63 pp. ISBN 80-7144-138-4. (Vyšlo aj v slovenčine, ISBN 80-7144-136-8.)
 OKÁLI, I. at al: Economic Development of Slovakia in 2004. (A study prepared on
behalf of the United Nations Economic Commission for Europe) 1st. ed. Bratislava:
Institute of Slovak and World Economy SAS, 2005. 71 pp. ISBN 80-7144-146-5. (Vyšlo aj v slovenčine, ISBN 80-7144-146-5)
 OKÁLI, I. at al.: Economic Development of Slovakia in 2005. Bratislava: Institute of
Economic Research of SAS 2006. 65 pp. ISBN 80-7144-153- 8. (Vyšlo aj v slovenčine, ISBN 80-7144-149-X.)
Účasť na medzinárodnom projekte MONITORING PREPARATIONS OF TRANSITION COUNTRIES FOR EU – ACCESSION.
V rámci projektu sa pravidelne na konferenciách schádzali predstavitelia ekonomických
výskumných inštitúcií z krajín pripravujúcich sa na vstup do Európskej únie. Konferencie
sa konali v Krakove, Prahe, Budapešti, Talline a v Bratislave, ktorú organizoval v roku
2003 Ekonomický ústav SAV. Pracovníci ústavu sa na všetkých konferenciách aktívne
zúčastnili.
V roku 2006 nadviazal ústav na túto spoluprácu inovovaným projektom POSTACCESSION MONITORING CONFERENCE a ako prvý zorganizoval konferenciu v Bratislave,
na ktorú boli pozvané výskumné ekonomické pracoviská z teraz už nových členských
štátov EÚ.
Uplatnenie výsledkov výskumu v expertíznej činnosti pre Európsky hospodársky a
sociálny výbor (súčasť európskeho legislatívneho procesu) najmä so zameraním na inováciu pravidiel fungovania eurozóny a rozpočtovej politiky EÚ z hľadiska nových členských
štátov EÚ.
Ústav je od roku 2003 kolektívnym členom European Network of Economic Policy Research Institutes (ENEPRI) združujúci 22 popredných európskych výskumných ústavov
zaoberajúcich sa hospodárskou politikou.
ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou

[1]

Ústav usporiadal v dňoch 26. - 27. apríla 2003 v Bratislave medzinárodnú konferenciu
v rámci medzinárodného projektu MONITORING PREPARATIONS OF TRANSITION COUNTRIES FOR EU - ACCESSION. Predchádzajúce konferencie sa uskutočnili v Krakove, Prahe, Budapešti a Talline. Na konferencii predniesli referáty výskumníci z Českej republiky, Bulharska, Litvy, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky. Konferencie sa zúčastnil
aj hlavný vyjednávač za SR p. Ján Figeľ. Prínos konferencie spočíval predovšetkým
v získaní najnovších informácií o vývoji ekonomiky jednotlivých štátov a v oboznámení
sa s názorov na riešenie spoločných či obdobných problémov spojených so vstupom
do EÚ.

[2]

Medzinárodná konferencia KOHÉZNA POLITIKA A POTREBY NOVÝCH ČLENSKÝCH KRAJÍN,
ktorá sa konala 29. 11. 2005 v Bratislave. Na konferencie prezentoval Swedish Institute
for European Policy Studies celkové výsledky výskumu daného projektu. Počet účastníkov: okolo 60; referáty predniesli 2 pracovníci ústavu.

[3]

Slovensko − česká konferencia KONKURENCIESCHOPNOSŤ SLOVENSKEJ A ČESKEJ EKONOMIKY − STAV A PERSPEKTÍVY, Bratislava, 16. 3. 2006, ktorú organizoval Ekonomický ústav
SAV v spolupráci s Centrom ekonomických štúdií Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Prahe, s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy
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v Bratislave a s podporou Úradu vlády SR. V jednotlivých referátoch sa všestranne posudzovali šance a riziká slovenskej a českej ekonomiky obstáť v čoraz náročnejšom medzinárodnom konkurenčnom prostredí ekonomiky; zdôraznila sa najmä nevyhnutnosť zintenzívniť rozvoj kvalitatívnych faktorov hospodárskeho rozvoja (veda, vzdelanie, inovácie). Na konferencii sa zúčastnil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny, zástupcovia diplomatických misií oboch krajín, pracovníci ministerstiev, vysokých škôl a výskumných inštitúcií, spolu zhruba 80 účastníkov. Vedecký a spoločenský prínos konferencie sa hodnotil veľmi priaznivo; osobitne sa zdôraznila užitočnosť vzájomných stretnutí slovenských a českých ekonómov.
[4]

Medzinárodná monitorovacia konferencia za účasti zástupcov z nových členských štátov
EÚ z východnej a strednej Európy STAV A PERSPEKTÍVY EURÓPSKEJ ÚNIE Z POHĽADU NOVÝCH ČLENSKÝCH KRAJÍN, Bratislava, 25. 5. 2006, ktorú organizoval Ekonomický ústav
SAV v spolupráci s Úradom vlády SR. Konferencia nadviazala na predchádzajúce konferencie monitorujúce pripravenosť tranzitívnych krajín na vstup do EÚ (Monitoring Preparations of Transition Countries for EU – Accession). Na konferencií spolu so slovenskými
prednášateľmi, vystúpili s referátmi zástupcovia ekonomických pracovísk z EÚ, ČR, Maďarska, Poľska, Slovinska a Litvy. Hlavnými témami konferencie bolo 1. hodnotenie efektov a dôsledkov vstupu do EÚ na ekonomiku jednotlivých krajín, ako aj posúdenie ich
ďalšieho vývoja z hľadiska konvergenčného procesu a vstupu do eurozóny a 2. pohľad
na fungovanie EÚ ako celku z pohľadu jednotlivých krajín. Na konferencii sa zúčastnili
podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny, predseda SAV,
zástupcovia viacerých inštitúcií EÚ a významných organizácií, inštitúcií a úradov SR, spolu zhruba 60 účastníkov. Prednesené referáty vyšli v zborníku.
iii. Zoznam medzinárodných časopisov vydávaných organizáciou
iv. Zoznam vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a ostatných vydaných zborníkov

[1]

ŠIKULA, M. (ed.): Monitoring Preparations of Transition Countries for EU – Accession,
Institute of Slovak and World Economy, SAS, Slovakia, 184 pp., Repro-Print, Bratislava, ISBN 80-7144-132-5.

[2]

ŠIKULA, Milan − Hvozdíková, V. (eds.): Performance and Perspective of the European
Union as Seen by the New Member States. Post-Accession Monitoring Conference.
Bratislava: Institute of Economic Research of Slovak Academy of Science, 2006, 185
pp. ISBN 80-7144-151-1.

[3]

ŠIKULA, M. (ed.): Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy. Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2006, 264 s. ISBN 80-7144-148-1.

•

Národné postavenie organizácie

i. Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné
referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV/APVT,
Štátne programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV
VEGA, a iné)
[1] Vypracovanie výskumnej štúdie EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE SÚVISLOSTI INTEGRÁCIE SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE (projekt iniciovaný vládou SR).
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Doba riešenia:01/2003 – 06/2003. Účelový
finančný príspevok zo ŠR: 3 000 000 Sk
Výsledky projektu boli publikované vo forme monografie:
ŠIKULA, M. a kol.: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie do Európskej únie. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 383 s. ISBN 80-7144-135-X.
(V anglickom preklade vyšlo Summary, 47 s. , ISBN 80-7144-129-5)

28
[2] Úloha č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 05 prierezového štátneho programu výskumu
a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti (tematický okruh 5) GLOBALIZÁCIA, INTEGRÁCIA A ZAVŔŠENIE TRANSFORMÁCIE – URČUJÚCE SMERY HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA
SLOVENSKA A VYTVÁRANIA EKONOMICKÝCH PREDPOKLADOV JEHO MODERNIZÁCIE.
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Doba riešenia: 08/2003 − 12/2005. Pridelené finančné prostriedky na celú dobu riešenia: 9 311 000 Sk.
Hlavné publikované výstupy:
OKÁLI, I. a kol.: Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Bratislava: Ústav
slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2004. 352 s. ISBN 80-7144-140-6.
MORVAY, K. a kol. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava: Ústav
slovenskej a svetovej ekonomiky 2005. 328 s. ISBN 80-7144-143-0.
KLAS, A. a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2005. 390 s. ISBN 80-7144-147-3.
OUTRATA, R. a kol.: Globalizácia a slovenská ekonomika. Bratislava: Ekonomický ústav
SAV 2006. 378 s. ISBN 80-7144-150-3
Závery oponentského konania konštatovali, že riešenie úlohy je na excelentnej svetovej úrovni (ohodnotenie 5).
[3] Projekt APVV-51-037405 NOVÁ ÚLOHA MENOVEJ A FIŠKÁLNEJ POLITIKY V MALEJ, OTVORENEJ
A INTEGROVANEJ EKONOMIKE V ÉRE GLOBALIZÁCIE

Vedúci projektu: Doc. Ing. Jan Iša, DrSc. Doba riešenia: 03/2006 – 12/2008. Pridelené finančné prostriedky na rok 2006: 545 000 Sk.
Hlavné publikované výstupy:
IŠA J.: Nicholas Kaldor a postkeynesovstvo: teoretická a hospodárska alternatíva neoklasicekj ekonómie. In: Ekonomický časopis, 2006, Roč. 54, č. 9, s. 853 – 869.
OKÁLI I.: Hlavné trendy vývoja Slovenska v roku 2005 a odhad jeho hospodárskeho rastu
v roku 2006. In: Ekonomický časopis, 2006, Roč. 54, č. 5, s. 411 – 425.
FRANK K. – MORVAY K.: Hodnotenie fiškálnej a menovej politiky v roku 2005 na Slovensku. In: Ekonomický časopis, 2006, Roč. 54, č. 5, s. 442 – 456.
IŠA J.: Znalostná ekonomika a jej hospodársko-politické súvislosti. In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu. Elektronický zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie organizovanej Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 19. – 20. októbra 2006, 5 strán, ISBN 80-225-2249-X.
OKÁLI I.: Poznatková ekonomika – stratégia spoločenského rozvoja a hospodárska politika.
In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu. Elektronický zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave v dňoch 19. – 20. októbra 2006,
4 strany, ISBN 80225-2249-X.
ŠIKULOVÁ I.: Konvergencia v procese Európskej menovej integrácie. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. 2006. 150 s. ISBN 80-7144-155-4.
[4] Účasť na riešení projektu APVT-20-039902 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
MODELOV VYPOČÍTATEĽNEJ VŠEOBECNEJ EKONOMICKEJ ROVNOVÁHY

Riešiteľské organizácie: FMFI UK, Infostat, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.
Vedúci projektu: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. Doba riešenia: 01/2004 – 12/2006.
[5] Projekt VÍZIA A STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI riešený na základe uznesenia
vlády SR č. 906 zo dňa 25. 10. 2006
Gestorské pracovisko: Ekonomický ústav SAV. Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Šikula,
DrSc.
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Spoluriešiteľské inštitúcie: Prognostický ústav SAV, Ústav politických vied SAV, Ústav
štátu a práva SAV, Národohospodárska fakulta EU Bratislava a ďalšie výskumné inštitúcie
a experti.
Doba riešenia 11/2006 – 04/2009. Finančné zabezpečenie projektu: 27 mil. Sk na celú
dobu riešenia.
V roku 2006 bola vypracovaná koncepcia prístupu k vypracovaniu Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti, rámcová a podrobná osnova, harmonogram plnenia jednotlivých parciálnych častí projektu a vyhľadávali sa vhodní gestori jednotlivých blokov vízie
a stratégie a experti na spracovanie jednotlivých problematík.
ii. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizovaných organizáciou
[1] Vedecká konferencia: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie organizovaná Úradom vlády SR, SAV a ÚSSE SAV v Bratislave 4. septembra
2003.
[2] Vedecký seminár Hospodárska politika Slovenska a jeho integrácia do Európskej únie
organizovaný ústavom pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku v Bratislava 7. novembra
2003.
[3] Vedecký seminár zameraný na otázky integrácie Slovenska do Európskej únie organizovaný v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave
dňa 19. 5. 2004 pri príležitosti Dňa otvorených dverí ÚSSE SAV.
[4] Vedecký seminár Koncepčné východiská hospodárskej politiky Slovenska v etape integrácie do Európskej únie organizovaný ÚSSE SAV v spolupráci s Úradom vlády SR dňa 11. 6.
2004 v Bratislave .
[5] Vedecký seminár Prekonávanie technologickej a inovačnej medzery Slovenska
a aktualizácia Lisabonskej stratégie organizovaný ÚSSE SAV v spolupráci s Úradom vlády SR dňa 31. 3. 2005 v Bratislave.
[6] Vedecká konferencia Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky organizovaná Ekonomickým ústavom SAV v spolupráci s Úradom vlády SR pod záštitou podpredsedu vlády pre
vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča
v Bratislave dňa 31. 10. 2006.
iii. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou
[1] Ekonomický ústav SAV ako hlavný vydavateľ v spolupráci s Prognostickým ústavom
SAV vydáva EKONOMICKÝ ČASOPIS (Journal of Economics), ktorý je dokumentovaný
v Social Sciences Citation Index, Current Contents/Social and Behavioral Sciences a
v elektronickej verzii indexu EconLit. Časopis je prístupný na internetovej stránke Central
and Eastern European Online Library, kde sú od roku 1998 až do súčasnosti za úplatu
dostupné plné verzie textov.
iv. Zoznam vydaných zborníkov z domácich vedeckých konferencií
Zborníky z domácich konferencií sa nevydávali, pretože usporiadané konferencie a semináre
boli zamerané na posúdenie a diskusie k ukončeným výskumným projektom alebo ich častiam, ktoré sa publikovali vo forme monografií.

•

Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/
postavenie v rámci Európy

i. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na medzinárodných konferenciách
(doložiť pozývacím listom alebo programom)
[1]

BRZICA, D.: Employee Participation, Corporate Governance and Enterprise Reform in
the Slovak Republic. CEEO Conference Strengthening the Central and East European
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Employee Ownership Network to Promote Financial Participation of Workers, Brdo
(Slovenia), 28 – 29 March 2003.
BRZICA, Daneš. Changing EU's Technological Development Strategies: Lessons to Be
Learned. International Conference EU's Ability to Compete in Global World Before and
After Enlargement. Slovak University of Technology, Bratislava June 16, 2005
BRZICA D.: The ownership structure and control of corporate Slovakia. Postenlargement European Company Law: Convergence or Divergence in the Age of competition for Corporate Charters, The European Centre for Comparative Commercial and
Company Law, Krakow, 6. – 8. January 2005.
IŠA, J. − ŠIKULOVÁ, I. Fulfillment of the Convergence Criteria in the Slovak Republic.
Medzinárodná konferencia Strategy of EMU Enlargement: Background, Optimal
Choices, Consequences. Warszawa, Institute Wiedzy, 2004
IŠA, J. The Risks of Slovakia’s Premature Joining the Immature Monetary Union. Plenárny referát na medzinárodnej konferencii National and Regional Economy V. 6. – 8.
10. 2004, Herľany. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2004.
IŠA, Ján. The General Motives and Driving Forces for Outsourcing Activities. International Conference: EU's Ability to Compete in Global World Before and After Enlargement. Slovak University of Technology, Bratislava June 16, 2005.
KLAS, A.: Informačné a komunikačné technológie ako faktor rastu znalostnej ekonomiky. Medzinárodná konferencia Information Technologies and Public Administration ITAPA, Hotel Fórum, Bratislava, 27. 10. 2003.

[8]

LUPTÁČIK, M. – PÁLENÍK, V.: Effects of the Increasing Automobile Production for the
Slovak Economy. InterKnow Conference: Intercultural Knowledge Management Challenges of Eastern and Western Europe. Austria, Vienna, Wirtschaftsuniversität Wien, 7.
11. 2005.
[9] OKÁLI, I. - ŠIKULA, M.: Economic and Social Development in Slovakia after 1989 and
Accession to the EU: Development Trends and Transformation Cycles. Medzinárodná
konferencia Improvement of Economic Policy Coordination for Full Employment and
Social Cohesion in Europe, Budapest, 7 – 9 March 2003.
[10] OKÁLI, I. Reálna konvergencia vo vzťahu k vývojovým trendom EÚ a jej hospodárskej
politiky. Referát na česko-slovenskej konferencii Konvergencia nových členských štátov
EÚ k ekonomickej úrovni vyspelých západoeurópskych krajín. 23. 6. 2004, VŠE, Praha.
[11] OUTRATA, R. Konkurenčná schopnosť ekonomiky – kľúčový objekt reálnej konvergencie v integračnom procese EÚ: na príklade Slovenska. Referát na česko-slovenskej
konferencii Konvergencia nových členských štátov EÚ k ekonomickej úrovni vyspelých
západoeurópskych krajín. 23. 6. 2004, VŠE, Praha.
[12] STANĚK, P.: Znalostná ekonomika, globalizácia a finančné trhy. Medzinárodná vedecká
konferencia Znalostná ekonomika - Nové výzvy pre národohospodársku vedu. Národohospodárska fakulta EU, Bratislava 19. − 20. 10. 2006.
[13] ŠIKULA, M. Globalizácia a problém konkurencieschopnosti EÚ. Referát na československej konferencii Konvergencia nových členských štátov EÚ k ekonomickej úrovni
vyspelých západoeurópskych krajín. 23. 6. 2004, VŠE, Praha.
[14] ŠIKULA, M. Knowledge Economy and Great Post-industrial Transformation. Referát na
23. medzinárodnej konferencii Management, Knowledge and European Union. Portorož, 24.−26. 3. 2004.
[15] ŠIKULA, M. Rozpornosť cieľov a implementačnej praxe Lisabonskej stratégie. Vyžiadaný
referát na medzinárodnej konferencii Konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj - realita nebo iluze evropského vnitřního trhu? Praha 3. 12. 2004.
[16] ŠIKULA, Milan. Globalizácia a problémy trvalo udržateľného rozvoja. Pozvaný príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Proces globalizácie a trvalo udržateľný rozvoj ako integrálna súčasť vzdelávania. EU Bratislava, 2005.
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[17] ŠIKULA, Milan. Globalization and the New Role of Small and Medium Enterprises. 24.
mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti. Kranj: Moderna
organizacija pre Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede, 2005.
[18] ŠIKULA, M.: Globalizácia a nové úlohy diplomacie začiatkom 21. storočia. Vyžiadaný
referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Hospodárska diplomacia v 21. storočí,
Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava, 7. 2. 2006.
[19] ŠIKULA, M − BUČEK, M.: Slovensko 2013 - poznatková ekonomika? Spoločný vyžiadaný referát na medzinárodnej konferencii Národná a regionálna ekonomika VI. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Herľany 13. - 15. 10. 2006.
[20] ŠIKULA, M.: Hospodársky a sociálny model Slovenska - problémy a výzvy. Vyžiadaný
referát na medzinárodnom expertnom seminári Postoje k tzv. Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu modelu v rozšírenej Európe. Friedrich Ebert Stiftung Praha 15. 11. 2006
[21] ŠIKULA, M.: Koncepčné otázky prekonávania regionálnych disparít. Vyžiadaný hlavný
referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Regióny - vidiek, životné prostredie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 27. - 28. 4. 2006
[22] ŠIKULA, M.: Slovenská ekonomika v zrkadle konkurencieschopnosti. Vyžiadaný hlavný
referát na medzinárodnej konferencii Slovenská ekonomika - mýty a fakty a realita,
Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava v Košiciach, 20. - 22. 9. 2006
[23] ŠIKULA, M.: Slovak Economy in the Enlarged European Union - Results and
Challanges. Vyžiadaný referát na Economic Forum Krynica 2006, 6. - 9. 9. 2006
[24] WORKIE. T. M. Human capital accumulation, information technology (IT) and economic
growth: empirical evidence from Europe. 8. ročník mezinárodní konference Lidský
kapitál a investice do vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, Praha, 20.-21. září
2005.
[25] WORKIE, T. M. The Causality between Unemployment and the Structure of the Labor
Force by Education: Where does Europe Stand? 9. ročník mezinárodní vědecké konference Lidsky kapitál a investice do vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, Praha,
19.-20. září 2006
ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov medzinárodných konferencií
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

[6]

Šikula Milan − člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Monitoring Preparations of Transition Countries for EU - Accession v dňoch 26. - 27. apríla 2003
v Bratislave.
Hvozdíková Veronika − členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Monitoring Preparations of Transition Countries for EU - Accession v dňoch 26. - 27. apríla
2003 v Bratislave.
Brzica D. – člen Programového výboru medzinárodnej konferencie v Bratislave, organizovanej Slovenskou technickou univerzitou (16. 6. 2005).
Šikula Milan − člen organizačného výboru česko-slovenskej konferencie Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky – stav a perspektívy, Bratislava, 16. 3. 2006
Šikula Milan − člen organizačného výboru medzinárodnej monitorovacej konferencie
Stav a perspektívy Európskej únie z pohľadu nových členských krajín, Bratislava, 25. 5.
2006
Hvozdíková Veronika − členka organizačného výboru medzinárodnej monitorovacej
konferencie Stav a perspektívy Európskej únie z pohľadu nových členských krajín, Bratislava, 25. 5. 2006
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iii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných medzinárodných vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých
časopisov a pod.)
[1]

Brzica Daneš − člen ECPD Permanent study group on transition and privatisation
(2003)
Brzica D. – člen riadiaceho výboru a národný koordinátor Akcie COST A-26 (2005,
2006)
Brzica Daneš − člen International Association of Cross Cultural Competence and Management – 2003, 2005, 2004, 2006
Iša J. – Member of American Biographical Institute's Research Board of Advisors 2003,
2004, 2005, 2006
Klas A. − člen International Statistic Institute (ISI) v Haagu (2003 až 2006)
Kačírková M. – členka v RSAI – Regional Science Association International (2005,
2006)
Páleník V. − člen Medzinárodnej spoločnosti pre aplikovanú ekonometriu, Paríž (2003
až 2006)
Staněk, P. − externý expert Ústavu pre svetovú ekonomiku, Wiesbaden (2005, 2006)
Šikula M. − člen Steering Commitee European Network of Economic Policy Research
Institutes (ENEPRI), Brussels (2003 až 2006)

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

iv. Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní

•

Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie

v. Zoznam pozvaných/kľúčových prednášok na domácich konferenciách (doložiť
pozývacím listom alebo programom)
[1]

KLAS, A. Inovácie ako faktor konkurenčnej schopnosti. Slovakia National Knowledge
Economy Conference organized by World Bank. Bratislava, 27. 1. 2004

[2]

KLAS, Antonín. Veda, výskum a inovácie v kontexte Lisabonskej stratégie. Celoslovenská konferencia Vízie a výzvy: Veda, výskum a inovácie v kontexte Lisabonskej stratégie, organizovaná Sekciou pre európske záležitosti Úradu vlády SR, Bratislava 10. 2 .
2005.
KVETAN, Vladimír − PÁLENÍK, Viliam. Starnutie a determinanty nákladov zdravotného
systému. 10. Slovenská demografická konferencia Naša demografia - súčasnosť a perspektívy. Smolenice 4. − 6. 5. 2005.
PÁLENÍK, V. a kol.: Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2005 až 2009 s dôrazom
na vývoj HDP a DPH. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: Pohľady na
ekonomiku Slovenska 2006, Bratislava 4.4.2006
PÁLENÍK, Viliam - ŠIKULOVÁ, Ivana. Rozšírenie európskej menovej únie a integrácia
Slovenska do eurozóny. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2005. Konferencia.: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, apríl 2005.
STANĚK, P.: Energetická bezpečnosť EÚ dnes a v budúcnosť. Slovenská nukleárna
spoločnosť, Slovenské jadrové fórum, medzinárodná konferencia SES 2006: Bezpečná
dodávka energie, Bratislava, 26. – 29. september 2006.

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

STANĚK, P.: Nová energetická politika EÚ a jej vplyv na slovenskú energetiku III. slovenský energetický kongres EN.KO 2006 Nové stimuly v energetike a optimálne využitie zdrojov, Bratislava, 6. – 7. 6. 2006.

[8]

STANĚK, P.: Riziká stratégie globalizácie v oblasti lekárenstva Slovenská lekárnická
komora, Regionálna lekárnická komora Trenčín a Unipharma Prievidza, 7. lekárnický
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kongres 2006: Vývoj lekárenstva na Slovensku v podmienkach Európskej únie, Trenčín,
11.novembra 2006.
[9]

ŠIKULA, M.: Prekonávanie technologickej a inovačnej medzery a Lisabonská stratégia
pre Slovensko. Konferencia: Lisabonská stratégia pre Slovensko usporiadaná EurActiv.sk v spolupráci s F. Ebert Stiftung, B. Bystrica, 5. 5. 2005.

[10] ŠIKULA, M.: Ex-ante hodnotenie Národného strategického referenčného rámca. Vyžiadaný referát na konferencii Národný strategický referenčný rámec SR na programovacie obdobie 2007-2013. Bratislava, 2. 3. 2006
[11] ŠIKULA, M.: Malé a stredné podniky v poznatkovej ekonomike. Vyžiadaný referát na
workshope Znalostný manažment 2006, Vysoká škola manažmentu - City University
programs, Bratislava, 3. 4. 2006
[12] ŠIKULA, M.: Prekonávanie technologickej a inovačnej medzery Slovenska. Konferencia: Veda, výskum a inovácie v kontexte Lisabonskej stratégie, usporiadanej Úradom
vlády a Veľvyslanectvom Veľkej Británie a Severného Írska, Bratislava, 26. 4. 2005.
[13] ŠIKULA, M.: Vplyv vstupu do EÚ na krajiny Vyšegrádskej štvorky. Medzinárodná konferencia Európska integrácia a Európska únia v univerzitnom vzdelávaní. Úrad vlády SR,
Vyšegrádsky fond a UK – FM, Bratislava, 26. – 27. 3. 2003.
ii.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo
programových výborov domácich konferencií

[1]

Brzica D. – člen Programového výboru medzinárodnej konferencie v Bratislave, organizovanej Slovenskou technickou univerzitou (16. 6. 2005).
[2] Páleník, V. − člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: Pohľady na ekonomiku Slovenska 2003, 8. 4. 2003, Bratislava
[3] Páleník, V. − člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: EKOMSTAT´2003: Štatistické metódy v marketingovom výskume II, Trenčianske Teplice 1.− 6. 6. 2003.
[4] Páleník V. – člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: Pohľady na ekonomiku Slovenska 2004, 6. 4. 2004, Bratislava
[5] Páleník V. – člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: EKOMSTAT´2004, 23. – 28. 5. 2004, Trenčianske Teplice
[6] Páleník V. − člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: Pohľady na ekonomiku Slovenska 2005, 19. 4. 2005, Bratislava
[7] Páleník V. − člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: EKOMSTAT´2004, 22. – 27. 5. 2005, Trenčianske Teplice
[8] Páleník V. − člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: Pohľady na ekonomiku Slovenska 2006, 4. 4. 2006, Bratislava
[9] Páleník V. − člen organizačného výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: EKOMSTAT´2006, 21. – 26. 5. 2006, Trenčianske Teplice
[10] Šikula M. – člen organizačného výboru vedeckej konferencie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky, Bratislava, 31. 10. 2006.
[11] Workie, T. M. – člen organizačného výboru vedeckej konferencie Vývoj a perspektívy
svetovej ekonomiky, Bratislava, 31. 10. 2006.
iii.

Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich
vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých časopisov a pod.)

[1] D. Brzica − člen edičnej rady Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií (2003, 2004)
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[2] D. Brzica − člen redakčnej rady časopisu Medzinárodné otázky International issues
(2003, 2004, 2005)
[3] D. Brzica − člen redakčnej/ výkonnej rady Ekonomického časopisu (2003 až 2006)
[4] Brzica D. – člen vedeckej rady Prognostického ústavu SAV (2004, 2005)
[5] Brzica D. – člen komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy (2004 až 2006)
[6] H. Gabrielová − člen redakčnej/ výkonnej rady Ekonomického časopisu (2003 až 2006)
[7] H. Gabrielová − členka akreditačnej subkomisie pre vedu o človeku a spoločnosti
[8] H. Gabrielová − členka vedeckej rady Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave (2005, 2006)
[9] J. Iša − člen redakčnej rady Ekonomického časopisu (2003 až 2006)
[10] Iša J. − člen vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, Bratislava (2003 až 2006)
[11] Iša J. − člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH) pri MŠ SR (2003 až
2006)
[12] Iša J. – člen komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy (2004, 2005)
[13] Juríčková V. − člen redakčnej rady Ekonomického časopisu (2003 až 2005)
[14] Klas A. − člen Rady štátneho programu výskumu a vývoja (2003 až 2006)
[15] Klas A. − predseda Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (2003,
2004)
[16] Klas A. – člen komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy (2005, 2006)
[17] Klas A. – člen Rady programu centier excelentnosti (2004, 2005, 2006)
[18] Klas A. – člen Akreditačnej komisie III. oddelenia vied SAV
[19] Klas A. – člen Evaluačnej komisie III. oddelenia vied SAV
[20] Košta J. – člen komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy (2004 až 2006)
[21] Kvetan V. – člen redakčnej rady Ekonomického časopisu 2006
[22] K. Morvay − člen redakčnej rady Ekonomického časopisu – 2003, 2004, 2005
[23] Okáli I. − člen oponentskej rady pre úlohu štátneho programu výskumu a vývoja: Technology Foresight (2003,2004)
[24] Okáli, I − člen redakčnej rady Ekonomického časopisu (2003, 2004, 2005)
[25] Outrata R. − člen redakčnej/ výkonnej rady Ekonomického časopisu (2005)
[26] Páleník V. − člen redakčnej rady Ekonomického časopisu (2003, 2004, 2005)
[27] V. Páleník − člen výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (2003 až
2006)
[28] V. Páleník − člen výboru Slovenská spoločnosť pre operačný výskum a ekonometriu
(2003 až 2006)
[29] Stanek P. − člen vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity,
Bratislava (2003 až 2006)
[30] Stanek P. – člen komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy (2004 až 2006)
[31] Šikula M. − člen vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, Bratislava
(2003 až 2006)
[32] Šikula M − člen vedeckej rady Ekonomickej univerzity, Bratislava (2003 až 2006)
[33] Šikula M. − člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť ekonómie a manažmentu 2003, 2004, 2006
[34] M. Šikula − hlavný redaktor Ekonomického časopisu (2003 až 2006)
[35] Šikula M. – člen komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy (2004 až 2006)
[36] Šikula M − člen vedeckej rady Vysokej školy manažmentu pri CITY University Bratislava
(2006)

[37] Šikula M − člen vedeckej rady Výskumného ústavu zváračského − Priemyselného inštitútu SR (2006)
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[38] Workie T. M. − člen redakčnej/výkonnej rady Ekonomického časopisu, 2005, 2006
iv.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní

Stanek P. Strieborná medaila za podporu rozvoja Ekonomickej univerzity, Bratislava
Iša J. Strieborná medaila za podporu rozvoja Ekonomickej univerzity, Bratislava
Klas A. Zlatá medaila za podporu rozvoja Ekonomickej univerzity, Bratislava
Outrata R. Strieborná medaila za podporu rozvoja Ekonomickej univerzity, Bratislava
Páleník V. Strieborná medaila za podporu rozvoja Ekonomickej univerzity, Bratislava
Šikula M. Zlatá medaila za podporu rozvoja Ekonomickej univerzity, Bratislava
Šikula M. a kol. – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003
v kategórii spoločenských vied
Šikula M. – Pamätná medaila za prínos k rozvoju Obchodnej fakulty EU v Bratislave
Klas A. − Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005 v kategórii spoločenských vied za dielo: Klas A. a kol.: Technologický a inovačný rozvoj
v Slovenskej republike.
Klas A. − Čestné uznanie v rámci oceňovania „Vedec roka 2005“ za publikáciu: Klas A.
a kol.: Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike.
Workie, T. M. − The 2006 Excellence in Teaching Award, City University, 2006
Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky dokumentujúce národné a medzinárodné postavenie organizácie

4. Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania
•

Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania

i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 5.
a 6. Rámcový program Európskej únie, European Science Foundation, NATO,
COST, INTAS, CERN a pod. (tu aj v ďalších projektoch, prosím, uveďte: typ, názov, číslo, trvanie, financovanie a zodpovedného riešiteľa projektu za organizáciu a jej/jeho postavenie v projekte, napr. koordinátor, hlavný riešiteľ, riešiteľ)
[1]

Projekt 6. RP EÚ Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure
(Starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie). Kontrakt č. SP-21-CT2003-502641.
Vedúci projektu: Jorgen Mortensen (CEPS, Belgicko); zodpovedný riešiteľ za ústav Ing.
Vladimír Kvetan. Doba riešenia: 02/2004 – 02/2007. Finančné prostriedky zo zahraničia
23 678 EUR za celú dobu riešenia.
Výsledky projektu sú zhrnuté v štúdii
KVETAN, V. − PÁLENÍK, V.: Health and Morbidity in Accessed Countries. Country Report – Slovak Republic. ENEPRI Research Report No 30. ENEPRI, Brussels, December
2006. 72 pp. ISBN 90-9074-648-0. Prístupné na: www.enepri.org

[2]

Projekt 6. RP EÚ Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU (Primeranosť
príjmov starších ľudí v EÚ). Projekt č. SP 21-CT-2005-513748.
Vedúci projektu: Jorgen Mortensen (CEPS, Belgicko); zodpovedný riešiteľ za ústav Ing.
Ján Košta, CSc.. Doba riešenia: 05/2005 – 04/2008. Finančné prostriedky zo zahraničia
12 788 EUR za celú dobu riešenia.

[3]

Projekt COST European - city - regions in an age of multilevel governance - reconciling competitiveness and social cohesion? Na ústave sa rieši téma Dynamics
of technology changes and development of network structures as a factor of corporate
and location competitiveness (Dynamika technologických zmien a rozvoj sieťových štruktúr ako faktor konkurenčnej schopnosti podniku a lokality) Projekt č. COST A-26.
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Vedúci projektu: Hans Thor Andersen (Institute of Geography University of Copenhagen, Øster Voldgade 10, Dánsko), zodpovedný riešiteľ za SR: Ing. Daneš Brzica, PhD.
Doba riešenia: 09/2005 – 01/2008. Finančné prostriedky zo zahraničia: 0
[4]

Medzinárodný project From policy takers to policy makers – Adapting the EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States. (Od preberania politiky k jej
tvorbe – Prispôsobenie kohéznej politiky EÚ k potrebám jej nových členských štátov).
Vedúci projektu: Jonas Eriksson – Swedish Institute for European Policy Studies, Švédsko. Zodpovedný riešiteľ za ústav: Ing. Karol Frank. Doba riešenia: 01/2005 – 09/2005.
Spoluriešiteľské krajiny: Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Lotyšsko, Poľsko. Výška
finančného príspevku zo zahraničia: 4 000 EUR.
Publikované výsledky projektu: FRANK, K. − HVOZDÍKOVÁ, V. - KVETAN, V.: Slovakia
and Cohesion Policy. In: ERIKSSON, Jonas et al.: From Policy Takers to Policy Makers.: Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States. Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies, september 2005. ISBN 91-8512927-5. S. 158-183.
ii. Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania
iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez
priameho financovania

[1]

Dlhodobý projekt Economic Development of Slovakia (Hospodársky vývoj Slovenska)
o spracovanie ktorého požiadala ústav Európska hospodárska komisia OSN v roku
1993. Projekt sa spracúva bez financovania. Vedúci projektu: Ing. Ivan Okáli, DrSc. Doba riešenia: 1993 – doteraz. V rámci projektu sa každoročne vypracúva štúdia, v ktorej
sa analyzuje hospodársky vývoj slovenskej ekonomiky a vypracúva výhľad na najbližší
rok.

[2]

Účasť na spracovaní Study on the Potential and Needs of the New Member States.
Evidenčné číslo projektu: No 2004 CE 16 0 AT 038.
Vedúci projektu za SR: prof. Ing. Milan Buček, DrSc., Ekonomická univerzita Bratislava.
Riešiteľ za ústav: Ing. Ivan Okáli, DrSc. Na riešení sa zúčastnilo 6 ďalších inštitúcií zo SR.
Štúdia pozostáva zo siedmich častí, z toho sa na ústave vypracovala časť 1. Main challenges and opportunities facing Slovakia a 5. The domestic policy and institutional context.

[3]

Projekt spracovaný v rámci Andrew W. Mellon Felowship The external trade between
Yemen and European Union and USA.
Riešiteľ projektu: Ing. Obadi Saleh Mothana, PhD. Doba riešenia: 06/2005-09/2005. Finančné zabezpečenie: 368 000 Sk z American Institute for Yemeni Studies, Washington, USA .
Výsledky projektu sú zhrnuté v štúdii: OBADI, S. M.: The external trade between Yemen
and European Union and USA. American Institute for Yemeni Studies, Washington,
USA − ÚSSE SAV, Bratislava, 2005

[4]

Projekt Svetovej banky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Aktuárske
prognózovanie a modelovanie. (Actuarial Forecasting and Modeling.) Evidenčné číslo
projektu: LA 7098-MOL-03-0-Cons
Vedúci projektu: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. Doba riešenia: 07/2003 − 6/2004.
Riešiteľské inštitúcie: FMFI UK a ÚSSE SAV.

[5]

Projekt Svetovej banky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Penzijná reforma - riadenie dlhu. (Pension Reform Design – Debt Management.) Evidenčné číslo
projektu: LA 7098-MOL-05-1-Cons
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Vedúci projektu: prof. RNDr. Pavol Brunovský DrSc. Doba riešenia: 07/2003 − 6/2004.
Riešiteľské inštitúcie: FMFI UK a ÚSSE SAV. Zodpovedný riešiteľ za ústav: doc. RNDr.
Viliam Páleník, PhD.
Účasť na projekte: A határon túli magyarok részvétele a gazdasági átalakuláson (Účasť
zahraničných Maďarov na hospodárskych premenách). Financuje: Ministerstvo školstva
Maďarskej republiky (Oktatási Minisztérium). Vedenie úlohy: Európai Összehasonlító
Kissebség kutatások Közalapítvány (EÖKIK). Riešiteľ za ústav Ing. Karol Morvay, PhD.
Publikovaná štúdia:
MORVAY, K. A külföldi tőkebefektetések és az ipari parkok Dél- Szlovákiában. In RÉTI,
T. (Ed.): Közeledő régiók a Kárpát-medencében. Dél-Szlovákia, Erdély és a Vajdaság
gazdasági átalakulása. Budapest: EÖKIK, 2004. ISBN 963 216 355 9. s. 303-330.

[6]

[7]

Štvrťročné hodnotenie vývoja v ekonomike Slovenska pre Institute for Economic Research, Mníchov v rámci projektu World Economy Survey − Ing. Herta Gabrielová,
CSc. a doc. Ing. Jan Iša, DrSc. po celé obdobie rokov 2003 − 2006.
•

Domáce projekty a ich financovanie

i. Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
(APVV/APVT), Štátne programy výskumu a vývoja, a ich financovanie

[1]

Úloha č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 05 prierezového štátneho programu výskumu
a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti (tematický okruh 5) GLOBALIZÁCIA, INTEGRÁCIA A ZAVŔŠENIE TRANSFORMÁCIE – URČUJÚCE SMERY HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA SLOVENSKA A VYTVÁRANIA EKONOMICKÝCH PREDPOKLADOV JEHO MODERNIZÁCIE.
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Doba riešenia: 08/2003 − 12/2005. Pridelené finančné prostriedky na celú dobu riešenia: 9 311 000 Sk.

[2]

Projekt APVV-51-037405 NOVÁ ÚLOHA MENOVEJ A FIŠKÁLNEJ POLITIKY V MALEJ, OTVORENEJ A INTEGROVANEJ EKONOMIKE V ÉRE GLOBALIZÁCIE
Vedúci projektu: Doc. Ing. Jan Iša, DrSc. Doba riešenia: 03/2006 – 12/2008. Pridelené
finančné prostriedky na rok 2006: 545 000 Sk

[3]

Účasť na riešení projektu APVT-20-039902 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY
MODELOV VYPOČÍTATEĽNEJ VŠEOBECNEJ EKONOMICKEJ ROVNOVÁHY

Riešiteľské organizácie: FMFI UK, Infostat, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.
Vedúci projektu: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. Doba riešenia: 01/2004 – 12/2006.
Pridelené finančné prostriedky za celú dobu riešenia 50 000 Sk.

[4]

Účasť na riešení úlohy č. 2003 SP 200 280 302 prierezového štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti (tematický okruh 5) ANALÝZA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA A BARIÉR ABSORPČNEJ SCHOPNOSTI REGIÓNOV.
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Buček, DrSc., Ekonomická univerzita v Bratislave. Doba riešenia: 01/2003 − 12/2005. 4 spoluriešiteľské organizácie. Riešiteľ za ústav: prof.
Ing. Milan Šikula, DrSc.
ii. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV
(VEGA) v jednotlivých rokoch a ich financovanie
VEGA
Počet
Pridelené financie (mil. Sk)

2003

2004

2005

2006

5

5

5

5

0,470

0,529

0,641

0,740
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•

Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych prostriedkov SAV
Externé zdroje

2003

2004

2005

2006

Spolu

Priemer

Externé zdroje (mil. Sk)

7,090

5,017

5,809

7,534

25,450

6,363

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim
vedeckým organizáciám (mil. Sk)

0,000

0,000

0,220

2,464

2,684

0,671

Pomer externých zdrojov a mzdových
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov
SAV

0,622

0,471

0,527

0,658

2,278

0,569

23,168

21,118

22,010

24,615

90,911

22,728

Celková suma výdavkov z externých
zdrojov a z inštitucionálnych zdrojov SAV
(mil. Sk)

Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k výskumným projektom a zdrojom financovania

5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádzajúceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách)
a. Podľa predchádzajúceho zákona č. 172/ 1990 Zb. mal ústav priznané právo na konanie doktorandského štúdia a dizertačných skúšok vo vedených odboroch:
62-01-9 ekonomická, špecializácie: hospodárske systémy ako aj hospodárska politika
62-04-9 svetová ekonomika.
b. Podľa súčasného zákona č. 131/2002 Z. z. má ústav priznané právo podieľať sa na
uskutočňovaní dennej aj externej formy doktorandského študijného programu ekonomická teória v študijnom odbore 3.3.3 Ekonomická teória, uskutočňovaného na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave.
ii. Súhrnná tabuľka doktorandského štúdia (počet interných/externých študentov
PhD štúdia; počet študentov, ktorí ukončili štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce; počet študentov, ktorí neukončili štúdium obhajobou dizertačnej
práce)
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Počet

Úspešnou obhajobo

Neukončené
obhajobou

13

Neukončené
obhajobou

14
Úspešnou obhajobou

15

Počet

14

Neukončené
obhajobou

počet potenciálnych PhD
školiteľov

Úspešnou obhajobou

31.12.2006

Počet

31.12.2005

Neukončené
obhajobou

31.12.2004

Úspešnou obhajobou

31.12.2003

Počet

Doktorandské štúdium

interní

4

0

1

3

0

2

1

0

0

0

0

0

externí

8

0

0

7

1

0

9

0

0

14

1

4

školení pracovníkmi
organizácie na iných
externých inštitúciách

5

0

0

6

0

0

7

0

0

9

0

0

Doktorandi

iii. Postdoktorandské miesta podporované
a) z externých zdrojov (uveďte z akých)
b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie
postdoktorandských miest v SAV
V roku 2006 bolo schválené postdoktorandské miesto pre Ing. Ivanu Šikulovú, PhD., na
ktoré získa ústav finačné prostriedky od 1. 1. 2007.
iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za
jednotlivé roky
Pedagogická činnosť

2003

2004

2005

2006

Prednášky (hodiny/rok)

191

284

396

669

Semináre (hodiny/rok)

378

444

215

212

Vedené diplomové práce (spolu)

22

20

10

17

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD
prác (spolu)

7

8

8

5

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc
prác (spolu)

4

4

2

4

Počet členov vo výboroch/radách vysokých
škôl/fakúlt (spolu)

3

3

3

3

Počet členov v habilitačných/inauguračných
komisiách (spolu)

1

3

3

3
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v. Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc

[1]
[2]

[3]

STANĚK, Peter. Fakty a mýty globalizácie: (vybrané aspekty). 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2005. 319 s. ISBN 80-225-2016-0.
MORVAY, Karol: Vplyv globalizácie a integrácie na hospodársku politiku (3. kapitola,
s. 72 − 90); Dôchodková (príjmová) politika (8. kapitola, s. 264 − 278); Hospodárska politika v EÚ a jej vplyv na hospodársku politiku Slovenska (13. kapitola, s. 374 − 403). In
VINCÚR, Pavol. Teória a prax hospodárskej politiky : Publikácia je určená ako vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Bratislava : Sprint, január 2006. ISBN 80-89085-60-1.
HLAVATÝ, E: Obchodné (komerčné) bankovníctvo (5. kapitola, s. 120 – 177); Organizačné usporiadanie bankového systém (6. kapitola, s. 178 – 221); Vývojové tendencie
v bankovníctve (7. kapitola, s. 222 – 240); Regulácia dohľadu nad činnosťou bánk (8.
kapitola, s. 241 – 269). In: HLAVATÁ, I.- HLAVATÝ, E.: Peniaze a bankovníctvo. Bratislava: Financie a bankovníctvo, 2003. ISBN 80–968165–1-9..
vi. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt

[1]

IŠA, J.: Svetoví ekonómovia o peniazoch (1. kapitola, s. 6 −13); John Maynard Keynes
(2. kapitola, s. 14 − 27); Irving Fisher.(3. kapitola, s. 28 − 37); Paul Anthony Samuelson
(21. kapitola, s. 210 − 224. In IŠA, J. − LISÝ J. a kol.: Peniaze v ekonomickej teórii. Bratislava: Ekonóm 2004. ISBN 80-225-1785-2. 280 s.
vii. Zoznam spoločných laboratórií/pracovísk s vysokými školami

[1]

viii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a
pedagogickej činnosti
Ekonomický ústav SAV má uzavretú Dohodu o partnerskej spolupráci s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave, v rámci ktorej sa rozvíja spolupráca najmä v nasledovných oblastiach: pedagogická činnosť, vedecko-výskumná činnosť, organizácia vedeckých podujatí,
publikačná činnosť. Na základe tejto rámcovej dohody má ústav uzavreté dohody
o spolupráci s Národohospodárskou fakultou a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predmetom týchto dohôd je spolupráca pri zabezpečovaní doktorandského štúdia.

6. Výstupy do spoločenskej praxe
(aplikácie výsledkov, expertízna a popularizačná činnosť)
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu
ii. Zoznam najvýznamnejších expertíz pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie a inštitúcie a
iné organizácie
[1]

Vypracovanie EX-ANTE HODNOTENIA NÁRODNÉHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÉHO RÁMCA
2007 – 2013 (Ex-ante Evaluation of the National Strategic Reference Framework 2007 –
2013). Ekonomický ústav SAV získal projekt vo verejnej súťaži vypísanej Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Riešil sa v období 06/2005-06/2006. Na jeho spracovaní sa okrem 7 pracovníkov ústavu podieľali 2 pracovníci Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a zahraničný expert z ÖIR, Viedeň.
Projekt bol rozdelený na 4 fázy a hodnotenie sa uskutočňovalo v opakujúcom sa interaktívnom procese so spracovateľmi NSRR. Úlohou ex-ante hodnotiteľa bolo tiež aktív-
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

ne sa podieľať a spolupracovať pri príprave NSRR, t. j. v interakcii so spracovateľmi
NSRR priebežne predkladať námety k jednotlivým častiam pripravovaného dokumentu,
prediskutovať ich s predstaviteľmi zadávateľa, prezentovať na požiadanie na rôznych
pracovných stretnutiach a konferenciách.
Celkový písomný materiál odovzdaný zadávateľovi tvorí 518 strán (k dispozícii na CD
ROM)
Expertíza KVANTIFIKÁCIA DOPADU DAŇOVEJ REFORMY NA DAŇOVÉ PRÍJMY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V ROKU 2004 vypracovaná pre Ministerstvo financií SR .
Výsledky projektu sú obsiahnuté v štúdii HRIVNÁKOVÁ, J. − ĎURAŠ, J. − KOTOV, M.
– KVETAN, V.: Kvantifikácia dopadu daňovej reformy na daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2004. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 45 s.
Expertízne štúdie č. 53 .
Expertíza PROGNÓZA EFEKTOV HOSPODÁRSKEJ STRATÉGIE vypracované pre Ministerstvo
hospodárstva SR
Výsledky projektu sú obsiahnuté v štúdiách:
PÁLENÍK, V. – ĎURAŠ, J. – HRIVNÁKOVÁ, J. – BUNTA, J. – KVETAN, V.: Prognóza efektov hospodárskej stratégie (prvý návrh). Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004, EŠ 57, 14 s. Vypracované pre Ministerstvo hospodárstva SR
PÁLENÍK, V. – ĎURAŠ, J. – HRIVNÁKOVÁ, J. – KVETAN, V.: Prognóza efektov hospodárskej stratégie CGE modelom (druhý draft). Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej
ekonomiky SAV, 2004, EŠ 58, 31 s. Vypracované pre Ministerstvo hospodárstva SR
Expertíza HODNOTENIE FIŠKÁLNYCH DOPADOV ZAVEDENIA SYSTÉMU ODVODOVÉHO BONUSU. Vypracované pre Republikovú úniu zamestnávateľov.
Výsledky projektu sú obsiahnuté v štúdii
KVETAN, Vladimír - PÁLENÍK, Viliam - MLÝNEK, Martin - RADVANSKÝ, Marek - BAKOŠOVÁ, Katarína - SEKEREŠ, Stanislav. Hodnotenie fiškálnych dopadov zavedenia
systému odvodového bonusu. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, marec 2006. 44 s..
Expertízna činnosť pre EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR (tvorí súčasť európskeho legislatívneho procesu) najmä so zameraním na inováciu pravidiel fungovania
v rámci eurozóny a rozpočtovej politiky EÚ z hľadiska nových členských štátov EÚ.
Na prácach sa zúčastňoval predovšetkým doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD ako jeden
z jeho oficiálnych členov za Slovensko. Z tohto titulu sa v dobe od júna 2004 do septembra 2006 zúčastnil na 86 zasadnutiach pléna alebo pracovných skupín EHSV
a predniesol 75 stanovísk k prerokovaným materiálom. Na spracovaní expertných stanovísk sa zúčastnili aj ďalší pracovníci ústavu (Brzica D., Frank K., Šikulová I., Vašková V., Ďuraš J., Kvetan V., Okáli I., J. Iša, Ondko P. , Košta J.) z ktorých sa niektorí
s mandátom experta osobne zúčastnili rokovaní príslušných fór EHSV. (Všetky aktivity
pre EHSV sa vykonávajú bezodplatne, hradia sa len cestovné výdavky). Účasť na práci
EHSV sa navyše využila na oboznamovanie širšej verejnosti s jeho činnosťou prostredníctvom tlačových besied na pôde SAV (10 v roku 2005 a 7 v roku 2006).
Expertízna činnosť pre prezidenta, vládu a ústredné orgány štátnej správy vo forme
prezidenta, vlády SR a jej zložiek. V období rokov
2003 − 2006 pôsobili pracovníci ústavu v 24 poradných funkciách, pričom v niektorých
z nich zotrvali aj viac rokov (podrobný zoznam pod tabuľkou Súhrn výstupov do spoločenskej praxe).

ČLENSTVA V PORADNÝCH ZBOROCH

iii.

Zoznam najvýznamnejších výsledkov popularizačnej činnosti

Popularizácia výsledkov výskumu objasňujúcich ekonomické a sociálne súvislosti vstupu
a integrácie Slovenska do EÚ.
[1]

BRZICA, D.: Ekonomické aspekty členstva SR v EÚ: dopad na Slovensko. Regionálna
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]
[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

konferencia o EÚ, Prešov, 2. – 3. apríl 2003.
BRZICA D.: Potenciálne dopady hospodárskej a menovej únie na podnikateľský sektor: skúsenosti členských krajín EÚ a implikácie pre podniky v SR, prednáška pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru v rámci seminára Hospodárska a menová únia, Trenčín, 15. mája 2004.
IŠA, J.: EÚ v svetovom hospodárstve, rozšírenie EMÚ a časový horizont vstupu SR do
EMÚ, problém inštitucionálnej reformy menovej únie. Seminár pre riaditeľov odborov a
pobočiek NBS. NBS, Bratislava 2003.
Iša J.: Prednáška Slovenská cesta k euru na 7., záverečnom, evaluačnom zasadnutí
Spoločného konzultačného výboru Ekonomického a sociálneho výboru EÚ – SR, ktoré
sa konalo 24. 3. 2004, MZV SR, Bratislava.
PÁLENÍK, V.: Hlavné výsledky dopadovej štúdie o vstupe SR do EÚ. Seminár pre riaditeľov, predsedov Vedeckých rád a Snem SAV – Európska únia, jej inštitúcie, zmluvy,
politiky. Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, 14. 10. 2003.
PÁLENÍK, V.: Integration of SR into EU: Main Results of Case Study. Stretnutie ekonomických radcov veľvyslanectiev členských štátov EÚ a štátov do nej vstupujúcich. Ambasciata d´Italia, Bratislava, 27. 10. 2003.
STANĚK, P.: Budúce reformy EÚ a ich dopad na kandidátske krajiny. Seminár Nové
podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov po vstupe SR do EÚ,
Centrum ďalšieho vzdelávania EU, Bratislava, 2. až 6. 6. 2003.
STANĚK, P.: Pozitíva a negatíva vstupu do EÚ. Seminár Sociálnej poisťovne a
MPSVR SR s podnikateľmi, Nitra, Levice, 5. 5. 2003.
STANĚK, P.: Dôsledky vstupu do EÚ na podnikateľskú sféru. Seminár Nové podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov, Nadácia Slovak Gold, Bratislava, 20.
5. 2003
STANĚK, P.: Makroekonomické obmedzenia a nové možnosti pre slovenských výrobcov od mája 2004. Seminár Šance nášho priemyslu po vstupe do EÚ, Nadácia Slovak
Gold, Bratislava 2. 12. 2003.
ŠIKULA, M. Zreálniť naše prístupy. K štúdii SAV: Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie. In IBC – International Business Cooperation, 2003, 14, č.
3, s. 5 .
ŠIKULA, M. Ekonomické a sociálne súvislosti nášho členstva v EÚ – rozhlasová relácia
Z prvej ruky. 5.9.2003
ŠIKULA, M.: K príprave 2. etapy dopadovej štúdie ÚSSE SAV. Prednáška pre pracovníkov Úradu vlády SR, Bratislava, 6. 5. 2003.
ŠIKULA, M. Skúsenosti z prípravy prvej a druhej dosahovej štúdie o sociálnych a ekonomických súvislostiach vstupu a integrácie SR do EÚ. Referát na seminári SARIO
a MH SR na tému Podmienky obchodovania na jednotnom trhu EÚ. 15.5.2003
ŠIKULA, M. Rozhovor pre TASR o vstupe do EÚ v druhej etape dopadovej štúdie. 9. 5.
2003.
ŠIKULA, M. Úvodné vystúpenie a účasť na predreferendovej diskusii k vstupu do EÚ v
Komárne 24. 4. 2003.
ŠIKULA, M. Slovensko v rozšírenej EÚ. Prednáška pre belgických odborárov, organizovaná KOZ SR, 1. 7. 2004.
ŠIKULA, M.: Globalizácia a národná suverenita z pohľadu Slovenska. Príprava pracovníkov rezortu k vstupu do EÚ. City University, Bratislava, 2. 4. 2003.
ŠIKULA, M.: K prvej dosahovej štúdii o vstupe Slovenska do EÚ. In: Účtovníctvo Auditorstvo Daňovníctvo, 2003, 11, č. 4, s. 130– 133.
ŠIKULA, M.: Národohospodárske a podnikové aspekty konkurencieschopnosti a vstup
SR do EU. Čo robia podniky pre to, aby sa stali konkurencieschopnými, interaktívny
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[21]
[22]
[23]
[24]

seminár organizovaný BCS, Technopol, Bratislava, 20. 3. 2003.
ŠIKULA, M: Pozitíva a negatíva vstupu Slovenska do EÚ. Hlavný referát na konferencii
KOZ, Bratislava, 10. 4. 2003.
ŠIKULA, M. Rozhovor pre STV o využití štúdie ústavu „Koncepčné východiská hospodárskej politiky SR v etape integrácie do EÚ v hospodársko-politickej praxi. 11. 6. 2004.
ŠIKULA, M. Vývoj cien po vstupe do EÚ. Relácia STV 1, 28. 4. 2004
ŠIKULA, M. Otázky pred prijatím eura a vstupom do eurozóny – diskusný príspevok
prezentujúci poznatky výskumu, uverejnený 17. 10. 2005 v HN s. 10.

Popularizácia výsledkov výskumu objasňujúcich stav a predpoklady ekonomického rozvoja
Slovenska.
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]

GABRIELOVÁ, H.: Analýza technologickej úrovne ekonomiky SR v komparácii
s členskými štátmi EÚ. Diskusný klub Slovenského ekonomického fóra na tému „Možnosti zvyšovania technologickej úrovne slovenskej ekonomiky v kontexte Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti SR do roku 2010“, Bratislava, 28.04.2005 .
KLAS, A.: Inovačná schopnosť slovenskej ekonomiky v kontexte vstupu SR do EÚ.
Slovenské ekonomické fórum, MESA 10, Bratislava, 18. 11. 2003.
OKÁLI, Ivan. Hospodársky vývoj SR v roku 2004 a výhľad na rok 2005. In Hospodárske
noviny : denník o ekonomike a politike. Roč.13, 28.6.(2005), s.18.
PÁLENÍK, Viliam (účast. interv.) – GÁLIKOVÁ, Eva (aut. interv.). Eurofondy – šanca pre
Slovensko. In Forum Scientiae et Sapientiae. Roč. 13, č. 3 (2006), s. 4–7.
STANĚK, P: Aktuálne problémy daňovej sústavy. Seminár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, SOPK, Združenia priemyselných zväzov a združení SR a
Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Bratislava, 6. 5. 2003.
STANĚK, Peter. Reálna integrácia ako hybná sila : O vybraných otázkach stratégie,
štruktúry ekonomiky, štátneho dlhu, vzdelávania a vedy, etiky a integrácie v EÚ hovoríme v interview s doc. Ing. Petrom Staněkom, PhD. In International Business Cooperation. Roč. 16., č. 2 (2005), s. 10-11, 26.
ŠIKULA, M. Aktuálne otázky slovenskej ekonomiky. Rozhlas – Nočné dialógy, 13. 6.
2006
ŠIKULA, M. Rozhovor pre BBC o možnom prínose čerpania zdrojov z EÚ pre regionálny rozvoj. 29.7.2003.
ŠIKULA, M. Čo láka zahraničných investorov na Slovensko . Rozhovor pre BBC, 20. 9.
2004
ŠIKULA, M. K výsledkom prác na Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenska na roky 2007 − 2013 z hľadiska ex-ante hodnotiteľa. Rádio Slovensko 3. 3. 2006.
ŠIKULA, M. Rozhovor pre medzinárodnú agentúru REUTERS o podstate nesúladu
vzdelávania s potrebami hospodárskej praxe. 11. 5. 2006
ŠIKULA, M. Rozhovor pre Večerník k problematike vzťahu ekonomického výskumu a
vrcholovej praxe „Pomedzi úskalia k európskym brehom“. 17. 7. 2004.
ŠIKULA, M. Slovensko a Česko v zrkadle konkurencieschopnosti – informácia
o výsledkoch výskumu a priebehu bilaterálnej konferencie Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky − stav a perspektívy, organizovanej v Bratislave dňa 16. 3.
2006 − EUROREPORT, marec 2006, s. 70-71.
ŠIKULA, M. Tlačová beseda k výsledkom konferencie Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky − stav a perspektívy. ÚP SAV 20. 3. 2006
ŠIKULA, M. Vstup do EÚ a očakávania občanov, rozhlasová relácia 2.6. 2006
ŠIKULA, M.: Nevyhnutnosť zreálnenia koncepčného prístupu k priemyselnej politike. Seminár
Združenia priemyselných zväzov SR k štúdii ÚSSE SAV Determinanty formovania koncepcie
priemyselnej politiky SR v podmienkach globalizácie a integrácie, Bratislava, 23. 4. 2003.
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[17] ŠIKULA, M: Miesto a význam vízií a prognóz pre moderné smerovanie slovenskej ekonomiky. 109. Stretnutie Medzinárodného klubu k témam Vízia slovenskej ekonomiky
pre najbližšie desaťročie a Predpokladaný vývoj slovenskej meny a verejných financií
Bratislava, Kongresová sála NR SR, 20. 3. 2003.
[18] ŠIKULA, Milan. Budúcnosť má iba sofistikovaná práca: Východiská národnej stratégie
konkurencieschopnosti v podmienkach globalizácie. In Verejná správa: časopis vlády
pre štátnu správu a samosprávu. Roč. 61, č. 22 (2006), s. 12–15.
[19] ŠPÁNI, Ivan − BRZICA, Daneš. Konkurencieschopnosť Európy, Slovenska a podniku
vo svetle Lisabonskej stratégie. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike.
15. február (2005), s.16 (č. 31).
[20] WORKIE T. M.: Rozvoj informačných technológií a jeho odraz v ekonomických ukazovateľoch. Slovenské ekonomické fórum MESA10, Bratislava, 8. 2. 2005.
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ŠIKULA, M. Prednáška v Klube ekonómov na tému Aktuálne problémy procesu globalizácie 19.5. 2005.
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viii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov

[1] Zmluva s firmou Microsoft Slovakia, s. r. o. na vypracovanie štúdie VPLYV INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ NA EKONOMICKÝ RAST A ZAMESTNANOSŤ: TEORETICKÉ A EMPIRICKÉ POHĽADY (S
APLIKÁCIOU NA EFEKTY KOMERČNÉHO MODELU V MICROSOFT SLOVAKIA NA SLOVENSKÚ EKONOMIKU). (The impact of information technology (IT) on economic growth and employ-

ment: theoretical and empirical reviews (with application to the effect of the Microsoft
Slovakia on the Slovak economy). Vedúci projektu: Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh,
PhD. Doba riešenia: 05/2004 – 08/2004. Finančný príjem 1 137 926 Sk

[2] Zmluva s firmou Siemens, s. r. o. na vypracovanie štúdie VPLYV SPOLOČNOSTI SIEMENS
V EKONOMIKE SR. Vedúci projektu Ing. Jaroslav Vokoun. Doba riešenia: november 2005.
Finančný príjem 27 000 Sk.

[3] Zmluva s firmou Siemens, s. r. o. na vypracovanie štúdie MEGATRENDY –

DÔSLEDKY

ZMIEN V DEMOGRAFICKOM VÝVOJI A URBANIZÁCII NA SLOVENSKU. Vedúci projektu Ing. Jaroslav Vokoun. Doba riešenia: 09/2006 – 10/2006. Finančný príjem 50 000 Sk.

ix. Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov
[1]

Projekt EQUAL 15110100006 (143/04-I/33-1.1, SK-39) Metodika identifikácie a prognostiky
možných smerov vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti a analýza možných riešení
pre zvládnutie týchto trendov s cieľom zefektívnenia aktívnej politiky trhu práce.
Vedúci partner: Inštitút zamestnanosti, Bratislava. Spoluriešiteľské inštitúcie Ekonomický
ústav SAV, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Bratislava, Advers, s. r. o. Bratislava. Doba riešenia 01/2005 – 12/2007
Vedúci projektu: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. Finančný príspevok na celú dobu riešenia 500 000 Sk.
Spracovaná štúdia:
KVETAN, V. − MLÝNEK, M. − MORVAY, K. − RADVANSKÝ, M. Aktualizovaná prognóza
vývoja sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch SR do roku 2013 (prípad Lučenec a Bratislava) : Expertízne štúdie EÚ SAV č. 2. Projekt EQUAL, č. 15110100006.
[elektronický zdroj], 2006. 64 s. Spôsob prístupu: www.ekonom.sav.sk. ISSN 1337-0812

[2]

Projekt EQUAL 15120100016 (102/04-I/33-2.1) Inštitucionalizácia a zefektívnenie fungovania prvkov prostredia podporujúceho zamestnateľnosť znevýhodnených skupín
prostredníctvom využitia inštitútu samozamestnávania
Vedúci partner: DITOS - občianske združenie na podporu dostupnosti informačných technológií. Spoluriešiteľské inštitúcie: Ekonomický ústav SAV, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Nové Zámky, DENIA, s. r. o. Nové Zámky. Doba riešenia: 02/2005 – 08/2008.
Vedúci projektu: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. Finančný príspevok na celú dobu riešenia 972 000 Sk
Spracované štúdie:
PÁLENÍK, V. – KVETAN, V. – MLÝNEK, M. – MORVAY, K. – RADVANSKÝ, M. Prognóza
vývoja ekonomiky SR a vybraných okresov do roku 2013 (prípad Nové Mesto nad Váhom a
Nové Zámky): Expertízne štúdie EÚ SAV č. 1. Projekt EQUAL, č. 15120100016. [elektronický zdroj], 2006. 66 s. Spôsob prístupu: www.ekonom.sav.sk. ISSN 1337-0812.
KOŠTA, J. – JURÍČKOVÁ, V. – KOLLÁR, V. Programy podpory samozamestnávania v
rámci podpory podnikania vo vyspelých krajinách: Expertízne štúdie EÚ SAV č. 3. Projekt
EQUAL, II. etapa, č. 15120100016. [elektronický zdroj], 2006. 70 s. Spôsob prístupu:
www.ekonom.sav.sk. ISSN 1337-0812.
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x. Súhrn výstupov do spoločenskej praxe
Výstupy do spoločenskej praxe

2003

2004

2005

2006

Spolu

2

14

8

11

35

Články v tlačových/internetových médiách popularizujúce
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky
organizácie

84

39

49

46

218

Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch popularizujúce
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky
organizácie

38

139

49

91

317

Verejné popularizačné prednášky

24

3

4

1

32

Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné
organizácie a inštitúcie a iné organizácie

xi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej a popularizačnej
činnosti
Kvantifikácia expertíznej činnosti vo forme počtu expertíz vyjadruje výkon organizácie v tejto
oblasti len veľmi nedostatočne a nepresne. Napríklad práca na expertíze EX-ANTE HODNOTENIA NÁRODNÉHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÉHO RÁMCA 2007 – 2013, ako aj expertízna činnosť
pre Európsky hospodársky a sociálny výbor bola neporovnateľne náročnejšia a rozsiahlejšia ako
expertízy vypracúvané pre orgány riadiacej sféry jednotlivými pracovníkmi.
Súčasťou expertíznych aktivít ústavu je aj členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej
rady SR a pod.:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

Iša J. − člen pracovnej skupiny pre integráciu SR do EÚ v oblasti colnej politiky (MF
SR) (2003)
Gabrielová H. − člen poradného tímu ministra hospodárstva pre národohospodársku
stratégiu (2004, 2005)
Klas A. − člen poradného tímu ministra hospodárstva pre národohospodársku stratégiu
(2004, 2005)
Kormanová L. − člen pracovnej skupiny pre integráciu SR do EÚ v oblasti pohybu tovarov (2003)
Košta J. − člen pracovnej skupiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre
prehodnotenie mechanizmu ustanovenia a zvyšovania minimálnej mzdy (2006)
Košta J. – člen pracovnej skupiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre
analýzu možností odpojenia minimálnej mzdy od zákonov, v ktorých je minimálna mzda
referenčnou veličinou (2006)
Morvay K. − člen poradného tímu ministra hospodárstva pre národohospodársku stratégiu (2004, 2005)
Morvay K. − člen Rady Protimonopolného úradu SR (2003, 2004)
Morvay K. − člen konzultačného tímu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre
oblasť dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami − v rámci prípravy
Zákona o starobnom dôchodkovom sporení (2003)

47
[10] Okáli I. − člen poradného tímu ministra hospodárstva pre národohospodársku stratégiu
(2004, 2005)
[11] Outrata R. − člen pracovnej skupiny pre integráciu SR do EÚ v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov (2003)
[12] Páleník V. − člen poradného tímu ministra hospodárstva pre národohospodársku stratégiu (2004, 2005)
[13] Páleník V. − člen Riadiaceho výboru pre hodnotenie pri Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny SR (2005)
[14] Páleník V. − člen poradného zboru ministra hospodárstva (2004, 2005)
[15] Petrík B. − člen pracovnej skupiny č. 16 Malé a stredné podniky Ministerskej rady vlády
pre Európsku integráciu (2003)
[16] Stanek P. − poradca prezidenta SR (2004 až 2006)
[17] Stanek P. − člen Zboru poradcov predsedu vlády SR (2006)
[18] Stanek P. − externý poradca ministra hospodárstva SR (2003)
[19] Stanek P. − poradca štátnej tajomníčky MH SR (2004, 2005)
[20] Stanek P. − člen komisie na posudzovanie projektov na Ministerstve školstva SR –
(2003 až 2005)
[21] Šikula M. − člen Hospodárskej rady vlády SR (2003 až 2006)
[22] Šikula M. − stály expert Rady vlády pre vedu a techniku (2006)
[23] Šikula M. − člen monitorovacieho výboru Národného strategického referenčného rámca
2007 – 2013 (2006)
[24] Šikula M. − spolupredseda pracovnej skupiny PS–1 Hospodárska politika a podnikanie
v Národnom konvente (2004)

7. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov
predošlého hodnotenia organizácie
i. Súhrnná tabuľka zamestnancov
Zamestnanci

2003

2004

2005

2006

Zamestnanci spolu

54

53

54

54

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4

34

32

31

31

FTE z tabuľky I.4

27,4

30,2

28,3

28,4

Priemerný vek výskumných pracovníkov s
VŠ vzdelaním

50,1

48,7

49,1

47,7

ii. Kvalifikačná štruktúra
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Počet

2003

2004

2005

2006

DrSc.

4

3

4

4

PhD / CSc.

15

16

14

15

Prof.

1

2

2

2

Doc./Assoc. Prof.

4

4

5

4

iii. Stav a rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane experimentálneho, výpočtového
a technického vybavenia (opis súčasnej infraštruktúry, priestorové podmienky,
materiálne a technické zdroje. Infraštruktúra, prístrojové a technické vybavenie,
ktoré bude nevyhnutné zaobstarať pre dosiahnutie cieľov stanovených v koncepcii výskumu a vývoja na ďalšie štyri roky)
Efektívnosť výskumnej práce v predchádzajúcom období značne znižovala slabá technická
vybavenosť ústavu. V rokoch 2003 a 2004 ústav uskutočnil zásadnú modernizáciu informačnej infraštruktúry, čím si vytvoril veľmi dobré predpoklady pre intenzifikáciu a vyššiu efektívnosť svojej činnosti. Ústav je v súčasnosti napojený optickým káblom na rýchlostnú a veľkokapacitnú sieť SAV, má vybudovanú vnútornú štruktúrovanú počítačovú a telefónnu sieť,
každý pracovník má k dispozícii vysokovýkonný počítač s primeraným softvérovým vybavením, modernizovala sa reprografická technika (vrátane jej napojenia na sieť). Na účely prezentácie výsledkov výskumnej činnosti sa nakúpil tiež vlastný dataprojektor. Predpokladáme,
že v budúcich rokoch sa informačná infraštruktúra bude postupne obnovovať.
Problémom ústavu naďalej zostávajú problémy v oblasti pracovného prostredia. Pracovníci
ústavu negatívne hodnotia najmä nekvalitné okná a balkónové dvere, ktoré prepúšťajú
chlad, hluk (niekedy aj sneh) a exhaláty z dopravne veľmi preťaženej Šancovej ulice. Existuje prísľub P SAV na celkovú rekonštrukciu okien v celej budove.
Ústavu tiež chýba primeraná zasadačka na organizovanie workshopov a seminárov. Pre
tieto účely sa zatiaľ využíva knižnica ústavu, resp. niektoré externé priestory.
iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného
centra organizácie
Knižnično-informačné pracovisko svojou systematickou prácou v knižničnej, informačnej,
reprografickej oblasti, ako aj v oblasti vydávania a distribúcie neperiodických publikácií ústavu prispieva v nemalej miere k plneniu hlavných vedeckovýskumných úloh ústavu
V hodnotenom období došlo v uvedených činnostiach k výraznému kvalitatívnemu posunu,
ako aj k ich zefektívneniu. V roku 2003 sa pristúpilo k reorganizácii knižnično-informačného
pracoviska (jeho priestorového usporiadania, vybavenia, zriadenia nového skladu pre knižničné fondy v blízkosti pracoviska, prevozu dislokovaných fondov z Ivanky pri Dunaji do nového skladu, zriadenie príručnej knižnici v študovni) ako aj k obsahovej previerke a revízii
knižničných fondov. Táto etapa bola ukončená obsahovou previerkou fondov a vyradením
6 740 knižných jednotiek a 109 titulov periodík.
V roku 2004 bolo pracovisko vybavené 3 osobnými počítačmi s napojením na internet a intranet ústavu s vlastnou stránkou knižnice a s jej službami, ako novou reprografickou technikou. Tieto investície výrazne zvýšili kvalitu a efektivitu zabezpečovania informačných požiadaviek a potrieb ústavu. Na základe uvedených zmien sa mohlo koncom 2004 prikročiť k
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zavedeniu systému EPCA a za rok 2005 po prvý krát spracovať bibliografické údaje výstupov
– publikačnej činnosti pracovníkov a ohlasov na ňu výstupom z databázy EPCA.
V roku 2004 sa uzatvorili zmluvy o komisionálnom predaji neperiodických publikácií ústavu a
Ekonomického časopisu s vybranými kníhkupectvami. Ústav tým vstúpil na knižný trh a rozšíriť tak dostupnosť vydávaných publikácií pre širšiu odbornú verejnosť.
V súčasnosti je v databáze EPCA uložená evidencia publikačnej činnosti ako aj ohlasov na
ňu za celé sledované obdobie akreditácie, t.j. 2003 – 2006. Zavedenie systému EPCA, jej
priebežné doplňovanie na základe nevyhnutnej spolupráce autorov, najmä pri sledovaní a
nahlasovaní ohlasov, prispelo vo významnej miere k nárastu ich evidovaného a vykazovaného počtu oproti predchádzajúcim obdobiam (o viac ako 300 %). Snahou knižničnoinformačného pracoviska je v priebehu ďalších dvoch rokov spätne skompletizovať databázu
EPCA od roku 2000 a následne zabezpečiť prechod na automatizáciu celej knižničnej agendy.
Vybavenie knižnično-informačného pracoviska výpočtovou technikou a napojením na internet vytvorilo predpoklady aj pre vstup do relevantných databáz a tým aj pre neporovnateľne
lepšie a pohotovejšie informačné zabezpečovanie výskumu.
Významný posun, ktorý pracovisko dosiahlo pri rozvoji svojich fondov znázorňuje porovnávanie výsledkov, ktoré sa dosiali v dvoch hodnotených obdobiach (roky 1999 – 2002
v porovnaní s rokmi 2003 – 2006). Okrem nákupu sa začali intenzívnejšie využívať aj iné
formy nadobúdania, ako sú výmena a dary. Ako vyplýva z nasledujúcej tabuľky, v rokoch
1999 – 2002 dosiahol priemerný ročný prírastok 64 knižničných jednotiek a v rokoch 2003 –
2006 až 400 jednotiek
Prírastky do knižných fondov
Obdobie
1999 – 2002
2003 – 2006

Knižničné
jednotky spolu

Kúpa

258
1 607

75,0
43,4

% podiel na formách nadobúdania
Výmena
Dar
Bezplatný prevod
18,6
22,1

6,4
31,6

–
2,9

Významnú zložku informačného zabezpečenia výskumu tvoria periodiká a v prípade EÚ SAV
aj štatistické publikácie a materiály slovenskej i medzinárodnej štatistickej služby.
V roku 2003 odoberala knižnica 113 titulov vedecko-odborných periodík a 109 titulov v roku
2006, z toho 35 slovenských a 66 zahraničných. Podiel titulov získaných kúpou tvoril 58 % v
roku 2003 a 43 % v roku 2006. Rozdiel predstavujú tituly, ktoré sme získali výmenou, resp.
darom. Mierny pokles počtu odoberaných titulov je vyvolaný rozšírením ich dostupnosti prostredníctvom rôznych databáz.
Pokiaľ ide o štatistické periodiká odoberala knižnica 22 titulov v roku 2003 a 60 titulov v roku
2006, z toho 36 slovenských a 24 medzinárodných.
Na nákup knižničných fondov vynaložil ústav v období 2003 – 2006 celkom 2 092 tis. Sk.
K 31.12. 2006 dosiahol stav knižničných fondov celkom 28 961 jednotiek, z toho 20 594
knižných jednotiek, 2 480 zväzkov časopisov, zbytok predstavujú špeciálne materiály, dizertácie a autoreferáty.
V rámci edičnej činnosti ústavu zabezpečilo knižnično-informačné pracovisko po technickej,
distribučnej a marketingovej stránke vydanie 43 titulov publikácií, z toho 4 v elektronickej
forme.
v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého
hodnotenia
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Odporúčania akreditačnej komisie z roku 2004 sa týkali publikačnej činnosti v zahraničí,
modernizácie technického a informačného zabezpečenia, rozvoja doktorandského štúdia
s cieľom znížiť priemerný vek výskumných pracovníkov a personálnej politiky v zmysle spolupráce menšieho počtu kmeňových pracovníkov s externými spolupracovníkmi.
Vo všetkých oblastiach sa dosiahol istý pokrok. (Dovoľujeme si upozorniť, že ústavy, ktoré sa
akreditovali až v roku 2004 mali na plnenie záverov zhruba o jeden rok menej v porovnaní
s ústavmi, ktoré sa akreditovali v roku 2003.)
V priebehu sledovaného obdobia sa síce nezvýšil počet statí publikovaných v zahraničných
karentovaných časopisoch tak, ako to odporučila akreditačná komisia, podarilo sa však zvýšiť počet všetkých foriem publikovaných výstupov pracovníkov v zahraničí z 1,1 na 1,6 titulov na jedného tvorivého pracovníka (porovnanie obdobia 2000 − 2003 s obdobím 2003 −
2006).
Pokiaľ ide o modernizáciu technického a informačného zabezpečenia sú podmienky na ústave veľmi dobré a neustále sa skvalitňujú. Ústav je v súčasnosti napojený optickým káblom na
rýchlostnú a veľkokapacitnú sieť SAV, má vybudovanú vnútornú štruktúrovanú počítačovú a
telefónnu sieť, každý pracovník má k dispozícii vysokovýkonný počítač s primeraným softvérovým vybavením, modernizovala sa reprografická technika (vrátane jej napojenia na sieť).
Na účely prezentácie výsledkov výskumnej činnosti sa kúpil tiež vlastný dataprojektor.
V priebehu posudzovaného obdobia sa znížil priemerný vek tvorivých pracovníkov (pracovníci s vysokoškolským vzdelaním zapojení do výskumu) z 50,1 roka na 47,7 roka. Pribudli
traja mladí noví vedeckí pracovníci po obhajobe dizertačnej práce, z toho dvaja obhájili na
ústave a jeden na NHF EU v Bratislave, traja mladí vedeckí pracovníci získali vyšší kvalifikačný stupeň II a. V roku 2004 pracovník ústavu získal doktorát na Ludwig-MaximiliansUniversität v Mníchove.
V doktorandskom štúdiu sa záujem koncentruje predovšetkým na jeho externú formu a to
nielen pokiaľ ide o pracovníkov mimo ústavu, ale aj pracovníkov zamestnaných v ústave.
V dennej forme štúdia odrádza záujemcov najmä nižšia úroveň príjmov − pre absolventov
štúdia ekonómie asi o 100-150 % menej ako v zamestnaniach, ktoré sa im v Bratislave ponúkajú. Ústav sa preto usiluje kombinovať rôzne formy priťahovania mladých perspektívnych
výskumných pracovníkov. V ústave pracujú v súčasnosti 7 mladí pracovníci, ktorí študujú
v externej forme doktorandského štúdia, z toho 4 na ústave a 3 na Ekonomickej univerzite.
Okrem toho dvaja doktorandi EU s veľkým záujmom o vedeckú prácu sa podieľajú na výskumnej práci v ústave.
Odporúčanie kombinovať menší počet kmeňových pracovníkov s externými pracovníkmi sa
plní v istej modifikovanej podobe. Využívame externých pracovníkov v tej miere ako si to
príslušné výskumné projekty ústavu vyžadujú, a to najmä v prípade problematík, ktorým sa
na ústave nevenujeme dosť detailne. (Napríklad na riešení projektu Vízia a stratégia slovenskej spoločnosti sa zúčastňujú experti z rôznych oblastí, pretože nejde len o ekonomické, ale
aj o celkové otázky spoločenského rozvoja). Nepovažujeme však za vhodné znižovať počet
kmeňových výskumných pracovníkov ústavu. Bez sústavného skúmania takého súboru ekonomických problematík, ktorý poskytuje relatívne komplexný pohľad na ekonomické otázky
by ústav nebol v stave ani koordinovať spoluprácu s externými pracovníkmi. Súčasný stav
kmeňových výskumných pracovníkov by bolo potrebné skôr zvýšiť.
vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji
Ústav zamestnáva v porovnaní s inými spoločenskovedenými ústavmi relatívne vysoký
podiel netvorivých pracovníkov. Je to spôsobené viacerými faktormi. Najmä tým, že ústav
nie je napojený na hospodársko-technickú správu spoločenských vied (od prechodu ústavu na príspevkovú organizáciu) a samostatne si obhospodaruje celú agendu. Ústav tiež
celú svoju publikačnú činnosť vrátane Ekonomického časopisu technicky, redakčne aj ja-
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zykovo spracúva vlastnými pracovníkmi a pokiaľ ide o neperiodické publikácie zabezpečuje aj ich distribúciu do knižnej siete. Jedným z dôležitých faktorov je tiež rozsiahla analytická činnosť, ktorá si vyžaduje potrebný personál na spracovanie štatistických a faktografických informácií. Cieľom ústavu je, samozrejme, zlepšovať pomer medzi pracovníkmi zúčastnenými na výskumnej činnosti a ostatnými pracovníkmi ústavu a to zvyšovaním
počtu výskumných pracovníkov bez zvýšenia počtu ostatných pracovníkov.

Iné dôležité informácie

V Bratislave, 28. februára 2007

prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.,
riaditeľ ústavu
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dňa 28. februára 2007
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