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76. Americké know-how pre slovenských študentov
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93. Spoznáme ďalšie výnimočné SLOVENKY
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 29/01/2013; 05/2013; s.: 16; ZO SPOLOČNOSTI]

1. Prísny zákonník ide proti zamestnanosti
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/01/2013; s.: 10; NÁZORY A ANALÝZY PLUS; RÓBERT KIČINA]
Zčasu na čas sa v médiách objavia výsledky ankety o tom, z čoho majú Slováci najväčšie obavy. Nikoho
zrejme neprekvapí, že v posledných rokoch je pravidelným ašpirantom na titul najväčšieho strašiaka
nezamestnanosť, čiže čoraz obmedzenejšie možnosti nájsť si novú prácu. Údaje organizácie OECD za
posledné dve desaťročia hovoria, že krajiny s prísnym pracovným kódexom majú zvyčajne nižšiu mieru
zamestnanosti ako krajiny s pružným pracovným právom. Ďalšie dáta tiež ukazujú, že neflexibilný
pracovný kódex je z jednej pätiny príčinou nižšej zamestnanosti v ekonomike. Je preto nelogické, že
vláda od prvého januára sprísnila podmienky zamestnávania, hoci mala spraviť úplný opak s cieľom čo
najskôr vytvoriť podmienky na urýchlené znižovanie viac než 13-percentnej nezamestnanosti.

Náklady pre firmy
Podnikateľská aliancia Slovenska uskutočnila v súvislosti s novelou Zákonníka práce prieskum, z
ktorého vyplynulo, že podnikateľom najviac prekážalo opätovné zavedenie súbehu výpovednej lehoty a
odstupného, obmedzenie uzatvárania pracovných pomerov na dobu určitú a posilňovanie právomocí a
manažérskych kompetencií zástupcov zamestnancov, napríklad pri stanovovaní noriem práce alebo
zavádzaní pružného pracovného času. Bohužiaľ, všetky tri negatíva ostali v schválenej novele
zachované. Podnikatelia sa teda musia pripraviť na to, že súbeh výpovednej lehoty a odstupného, v
kombinácii s odvodmi z odstupného, ktoré zaviedla predchádzajúca vláda, zvýši neproduktívne náklady
pri prepúšťaní, čiže v čase, keď firma prechádza zložitým obdobím a potrebuje šetriť. Obmedzenie
pracovných kontraktov na dobu určitú zasa zbytočne skomplikuje život firmám s nepravidelnými
objednávkami a nárazovými zákazkami. A nakoniec, riaditelia podnikov, v ktorých pôsobí odborová
organizácia, sa budú musieť zmieriť s tým, že hoci oni jediní sa zodpovedajú akcionárom za dosiahnuté
výsledky, viaceré strategické rozhodnutia nebudú môcť urobiť bez rokovania s odborármi a bez ich
súhlasu. Pre objektívnosť treba uviesť, že nový Zákonník práce obsahuje aj niekoľko pozitívnych zmien.
Spružnenie flexikonta (flexibilná organizácia pracovného času) pomôže zamestnávateľom jednoduchšie
sa vyrovnávať s nepredvídateľnými výkyvmi vo výrobe. Zjednodušili sa tiež podmienky na prepustenie
zamestnanca, ktorý si opakovane neplní pracovné povinnosti. Spresnil sa výpočet pokuty pri nedodržaní
výpovednej doby, keď sa pokuta stanoví ako súčin mesačnej mzdy a zvyšku výpovednej doby, ktorú
zamestnanec nedodržal. Bohužiaľ, pozitíva novely v tomto prípade nedokážu prevážiť negatíva.
Odstrašenie investorov
Slovensko už dávno nie je ekonomickým tigrom Európy a vyššími nákladmi na zamestnávanie, v
kombinácii s rastúcimi daňami a poplatkami, mizernou vymožiteľnosťou práva, nadmernou byrokraciou,
ale tiež nerešpektovaním názorov podnikateľov, nové investície podnikov spoľahlivo odstrašíme a
presmerujeme za naše hranice. Slovensko už totiž nemá veľmi čo investorom ponúknuť. Či sa to
niekomu páči alebo nie, súkromný sektor má dominantnú a nezastupiteľnú pozíciu v ekonomike našej
krajiny, keď vytvára viac ako 93 percent hrubého domáceho produktu a dáva prácu približne dvom
tretinám zamestnancov. Podnikatelia by preto mali byť vnímaní ako najdôležitejší partneri vlády v boji
proti vysokej nezamestnanosti. Proces schvaľovania novely Zákonníka práce však hovoril skôr o opaku,
keď napokon nebola akceptovaná ani požiadavka zamestnávateľov na odloženie účinnosti novely, aby
negatívne konsolidačné opatrenia a sprísnená právna norma nedopadli na podnikanie naraz.
Nezamestnaným nepomôže
Dobrou správou na záver je, že napriek tejto kritike samotný Zákonník práce ekonomiku Slovenska
určite nezruinuje. Nijako však nepomôže armáde viac ako 360-tisíc nezamestnaných a celkom určite im
skomplikuje a predĺži čas návratu na pracovný trh, nehovoriac o tom, že môže rady nezamestnaných aj
rozšíriť. Slovensko tak príde o časť svojho rastového potenciálu, obyvatelia o možnosť rýchlejšie
dobiehať životnú úroveň vyspelých krajín a štát o peniaze, ktoré z dôvodu nevzniknutých pracovných
miest nevyberie na daniach, no bude musieť vyplatiť na sociálnych dávkach.
RÓBERT KIČINA ekonóm
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu.
Spolupracoval s inštitútom INEKO. V roku 2002 začal pracovať v Podnikateľskej aliancii Slovenska ako
manažér projektov. O rok neskôr bol vymenovaný za výkonného riaditeľa. Vzdelanie si rozšíril na City
University of Seattle.
"Podnikatelia by mali byť vnímaní ako najdôležitejší partneri vlády v boji proti vysokej nezamestnanosti.
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2. Prísny zákonník ide proti zamestnanosti
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 02/01/2013; Róbert Kičina]
Z času na čas sa v médiách objavia výsledky ankety o tom, z čoho majú Slováci najväčšie obavy.
Nikoho zrejme neprekvapí, že v posledných rokoch je pravidelným ašpirantom na titul najväčšieho
strašiaka nezamestnanosť, čiže čoraz obmedzenejšie možnosti nájsť si novú prácu. Údaje organizácie
OECD za posledné dve desaťročia hovoria, že krajiny s prísnym pracovným kódexom majú zvyčajne
nižšiu mieru zamestnanosti ako krajiny s pružným pracovným právom. Ďalšie dáta tiež ukazujú, že
neflexibilný pracovný kódex je z jednej pätiny príčinou nižšej zamestnanosti v ekonomike. Je preto
nelogické, že vláda od prvého januára sprísnila podmienky zamestnávania, hoci mala spraviť úplný opak
s cieľom čo najskôr vytvoriť podmienky na urýchlené znižovanie viac než 13-percentnej

nezamestnanosti.
Náklady pre firmy
Podnikateľská aliancia Slovenska uskutočnila v súvislosti s novelou Zákonníka práce prieskum, z
ktorého vyplynulo, že podnikateľom najviac prekážalo opätovné zavedenie súbehu výpovednej lehoty a
odstupného, obmedzenie uzatvárania pracovných pomerov na dobu určitú a posilňovanie právomocí a
manažérskych kompetencií zástupcov zamestnancov, napríklad pri stanovovaní noriem práce alebo
zavádzaní pružného pracovného času. Bohužiaľ, všetky tri negatíva ostali v schválenej novele
zachované.
Podnikatelia sa teda musia pripraviť na to, že súbeh výpovednej lehoty a odstupného, v kombinácii s
odvodmi z odstupného, ktoré zaviedla predchádzajúca vláda, zvýši neproduktívne náklady pri
prepúšťaní, čiže v čase, keď firma prechádza zložitým obdobím a potrebuje šetriť. Obmedzenie
pracovných kontraktov na dobu určitú zasa zbytočne skomplikuje život firmám s nepravidelnými
objednávkami a nárazovými zákazkami.
A nakoniec, riaditelia podnikov, v ktorých pôsobí odborová organizácia, sa budú musieť zmieriť s tým, že
hoci oni jediní sa zodpovedajú akcionárom za dosiahnuté výsledky, viaceré strategické rozhodnutia
nebudú môcť urobiť bez rokovania s odborármi a bez ich súhlasu.
Zopár kladov
Pre objektívnosť treba uviesť, že nový Zákonník práce obsahuje aj niekoľko pozitívnych zmien.
Spružnenie flexikonta (flexibilná organizácia pracovného času) pomôže zamestnávateľom jednoduchšie
sa vyrovnávať s nepredvídateľnými výkyvmi vo výrobe. Zjednodušili sa tiež podmienky na prepustenie
zamestnanca, ktorý si opakovane neplní pracovné povinnosti. Spresnil sa výpočet pokuty pri nedodržaní
výpovednej doby, keď sa pokuta stanoví ako súčin mesačnej mzdy a zvyšku výpovednej doby, ktorú
zamestnanec nedodržal. Bohužiaľ, pozitíva novely v tomto prípade nedokážu prevážiť negatíva.
Odstrašenie investorov
Slovensko už dávno nie je ekonomickým tigrom Európy a vyššími nákladmi na zamestnávanie, v
kombinácii s rastúcimi daňami a poplatkami, mizernou vymožiteľnosťou práva, nadmernou byrokraciou,
ale tiež nerešpektovaním názorov podnikateľov, nové investície podnikov spoľahlivo odstrašíme a
presmerujeme za naše hranice. Slovensko už totiž nemá veľmi čo investorom ponúknuť.
Či sa to niekomu páči alebo nie, súkromný sektor má dominantnú a nezastupiteľnú pozíciu v ekonomike
našej krajiny, keď vytvára viac ako 93 percent hrubého domáceho produktu a dáva prácu približne dvom
tretinám zamestnancov. Podnikatelia by preto mali byť vnímaní ako najdôležitejší partneri vlády v boji
proti vysokej nezamestnanosti. Proces schvaľovania novely Zákonníka práce však hovoril skôr o opaku,
keď napokon nebola akceptovaná ani požiadavka zamestnávateľov na odloženie účinnosti novely, aby
negatívne konsolidačné opatrenia a sprísnená právna norma nedopadli na podnikanie naraz.
Nezamestnaným nepomôže
Dobrou správou na záver je, že napriek tejto kritike samotný Zákonník práce ekonomiku Slovenska
určite nezruinuje. Nijako však nepomôže armáde viac ako 360-tisíc nezamestnaných a celkom určite im
skomplikuje a predĺži čas návratu na pracovný trh, nehovoriac o tom, že môže rady nezamestnaných aj
rozšíriť. Slovensko tak príde o časť svojho rastového potenciálu, obyvatelia o možnosť rýchlejšie
dobiehať životnú úroveň vyspelých krajín a štát o peniaze, ktoré z dôvodu nevzniknutých pracovných
miest nevyberie na daniach, no bude musieť vyplatiť na sociálnych dávkach.
Róbert Kičina
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu.
Spolupracoval s inštitútom INEKO. V roku 2002 začal pracovať v Podnikateľskej aliancii Slovenska ako
manažér projektov. O rok neskôr bol vymenovaný za výkonného riaditeľa. Vzdelanie si rozšíril na City
University of Seattle.
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3. Expandujeme. Na rade je Nemecko
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/01/2013; s.: 15; FIRMY & FINANCIE; Tomáš Vašuta]
Šéf siete reštaurácií Medusa Group Peter Štecko o plánoch aj o podnikateľskom prostredí pre HN.
Ak by jedna z mojich reštaurácií bola stratová, tak zmením koncept alebo ju rovno zavriem, priznáva.
Jeho skupina plánuje v ďalších rokoch expanziu. Už dnes Štecko priznáva, že rokuje o prieniku na
nemecký a holandský trh.

Celý sektor od roku 2009 padá. Vy rastiete. Čo robíte inak?
Nám sa darí rásť. Zažívame dvojciferný rast už niekoľko rokov za sebou. Faktorov, ktoré sa pod to
podpisujú, je niekoľko. Kríza bola pre nás šanca, začali sme pracovať efektívnejšie. Základ sme položili
asi pred piatimi - siedmimi rokmi, keď o kríze ešte nikto nehovoril. Dlhodobo sa zameriavame na vhodný
výber lokácií, veľmi presne segmentujeme a diferencujeme koncept, ktorý tam umiestime a dôležitá je aj
sofistikovane robená cenotvorba. Nie sú to impulzívne či náhodné rozhodnutia. Nič nerobíme bez
rozmyslenia.
Pri tvorbe cien sa vám s dodávateľmi asi dobre vyjednáva, keďže máte za sebou 22 reštaurácií a
cateringovú spoločnosť.
Určite áno, ale v tomto až taký rozdiel nevidím. Viete získať niekoľko percent na vstupoch, ale stratiť
desiatky percent na výstupe. Pri vyjednávaní totiž dokážete vytvoriť ceny, ktoré vám dokážu vytvoriť
vyššiu maržu, ale tú dokážete pochovať nezmyselnými zľavami, akciami či zľavovými portálmi. Touto
cestou sa vydalo viacero reštaurácií. Je to však cesta do stratena, keďže zníženie nákladov zľavy
zmažú.
Vy ste nikdy nespolupracovali so zľavovými portálmi?
Skúšali sme to len raz.
Ako to dopadlo?
Dopadlo to tak, ako som to predpokladal. Bez pozitívneho úspechu. Zľavoví zákazníci prišli, zjedli,
nevrátili sa. Normálne ceny boli pre nich vysoké, v lokalite sa bežne nevyskytovali.
Takže túto formu v budúcnosti už nebudete skúšať?
Určite nie. Som presvedčený o tom, že gastronómia by mala byť postavená na úplne iných základoch,
ako je náhly emotívny nákup šeku so zníženou cenou.
Je to chyba, keď konkurencia rozvíja spoluprácu so zľavovými portálmi, keď chcú jednorazovým
spôsobom naplniť reštaurácie?
Pokiaľ za tým nie je iný zámer ako marketing, tak je to chyba. Je to rozbíjanie trhu, ničenie cien. Pokiaľ
reštaurácia či hotel nie sú schopné umiestniť produkt na trh bez zľavy, je to problém produktu. Možno
toto je jeden z tých rozdielov medzi nami a konkurenciou. Aj keď nám kríza ubrala korporátnych klientov,
tak máme maržovosť. Vieme predávať produkty za normálne ceny.
Čiže podávať denné menu po tri eurá je cesta do pekla?
To nie je chyba, to netvrdím. Pokiaľ je to súčasť vykalkulovanej obchodnej politiky a prevádzkovateľ si je
vedomý dôsledkov, tak fajn. Ale nemôže to byť dôsledok riešenia problémov. Tri eurá je hraničná suma.
Keď si od toho odrátate DPH, tak je to 2,40. To je vážny problém. Bez ohľadu na to, denné menu môže
byť plnohodnotná časť ponuky.
Ste len v Bratislave, prečo chýbate v iných slovenských mestách? Je to len o kúpyschopnosti?
Je to hlavne o kúpyschopnosti. Gastronómia je veľmi rôznorodá. My sa snažíme pôsobiť v strednom
segmente. Slovensko okrem Bratislavy a okolia na tento typ stravovania nemá dostatok peňazí a my
teraz nechceme ísť mimo nášho segmentu. Máme veľmi veľa iných príležitosti, kde umiestniť naše
koncepty. Ale nie na východ od Bratislavy. A teraz mám na mysli aj Varšavu aj Budapešť.
Maďarsko ani Poľsko pre vás nie sú lákavé?
Je to otázka možností a zdrojov, ktoré sú vždy limitované. Preto si musíme zvážiť, kde budeme
investovať. Maďarsko je v podstatne horšej kríze ako Slovensko. Navyše, čo sa týka ponuky, je
Maďarsko presýtené a veľmi neatraktívne. Poľsko je na tom lepšie, ale geografická vzdialenosť Varšavy
a východoeurópsky boom, ktorý tam nastal, priniesol také množstvo ponuky, že aj tento trh je
gastroponukou presýtený.
V máji ste vo Viedni otvorili reštauráciu. Ako sa na ňu pozeráte s odstupom času?
Pozerám sa na ňu s veľkou radosťou a s pocitom zadosťučinenia. Bol to jeden z najťažších krokov, ktoré
sme urobili. Bolo to riziko. Viedeň je síce od nás šesťdesiat kilometrov vzdialená, ale je to úplne iný svet.
Investície sa počítali na milióny. Chceli sme uspieť ekonomicky, ale aj morálne. Obe odpovede boli

kladné. Pre mňa je pozitívnym zistením, že naši ľudia - či už kuchári alebo čašníci, tvoria drvivú väčšinu
personálu.
Pribudne vo Viedni aj ďalšia reštaurácia?
Určite áno. Budeme pokračovať. Viedeň sa stane našou druhou základňou po Bratislave. Je veľmi
blízko, čo si nevyžaduje, aby som sa musel sťahovať, tým pádom je to jednoducho manažovateľné. Od
roku 2014 bude vo Viedni pribúdať viac reštaurácií ako v Bratislave.
V pláne však máte aj Prahu.
Praha je dôležitá viac strategicky ako biznisovo. Medusa Group sa chce profilovať ako stredoeurópska
gastronomická skupina. Rok 2014 je zlomový z hľadiska pribúdania nových reštaurácií v zahraničí. Za
hranicami by sme chceli už v rokoch 2015 - 2016 dosahovať väčšie obraty ako v bratislavských
podnikoch. Pri našej veľkosti je riziko, aby sme boli orientovaní na jedno šesťstotisícové mesto. V Prahe
by mali byť do konca roka 2014 minimálne tri prevádzky.
Hovoríte o Rakúsku či Česku. Kam všade by ste chceli s reštauráciami expandovať?
Do Nemecka a Holandska. To sú trhy, na ktoré sa už reálne pripravujeme. Podobne ako Rakúsku to
rozhodnutie nebolo zo dňa na deň - prípravy trvajú dva roky. S jedným z našich konceptov chceme v
strednodobom horizonte vybudovať v Nemecku rozsiahlu sieť. Postupne pripravujeme aj financovanie.
Ja som sa doteraz venture kapitálu vyhýbal, keďže som ho nepotreboval, ale teraz to bez neho nepôjde.
Počet podnikov v Nemecku by sa mal totiž počítať na desiatky.
Porovnávali ste situáciu v regióne. Ako sa pozeráte na zmeny vlády, napríklad zvýšenie dane?
Aj keď som pravicový volič, nepovažujem zvýšenie dane za problém. Je to síce nespravodlivé, ale
bohatší by sa mali podieľať na konsolidácii verejných financií. Dlhodobo však za katastrofálnu
považujem situáciu v oblasti odvodov, pracovného práva, ale aj vzťahu štátu a podnikateľa. Či už v
spôsobe prístupu alebo postojov. Toto je pre mňa tvrdší oriešok. Hnevá ma to viac, ako to, že mám
zaplatiť o pár percent navyše.
A čo Zákonník práce? Zamestnávate predsa vyše 600 ľudí.
Zákonník práce je problémom, predovšetkým jeho flexibilita. Najmä čo sa týka odhlasovania a
prihlasovania do poisťovní. Neexistujú napríklad možnosti troj- či štvordňových testov potenciálnych
zamestnancov. Veľakrát sú zákony postavené na hlavu. No a najviac ma štve to, keď nás chcú verejné
orgány dobehnúť. Napríklad keď sa vám v reštaurácii premelú tisícky fliaš alkoholu a z niektorej
náhodne spadne kolok, tak sa hneď vypisujú obsiahle nálezy a udeľujú nezmyselné pokuty. Pritom
vedia, od koho alkohol kupujeme. Zákon je zákon. Ale forma uplatňovania by mala byť zmysluplná.
Máte skúsenosti s Rakúskom. Tam je to lepšie?
Nemám ešte skúsenosti z Rakúska so všetkými kontrolami. Ale z toho, čo viem, je ten vzťah oveľa
profesionálnejší a menej agresívny ako u nás. Úradníci sa správajú s väčšou úctou. Niekedy mám pocit,
že byť podnikateľom je na Slovensku až pejoratívne.
Nelepší sa to?
Len veľmi pomaly.
Vidíte nejaké východisko? Čo by bolo podľa vás kľúčové?
Je to v prvom rade v mentalite. Zmena by mala byť rovnako v ľuďoch. Zodpovednosť by však mal niesť
aj štát. Keď napríklad štát mešká, tak by mal platiť rovnaké pokuty ako podnikateľ. Keď štát pochybí, mal
by za chybu niesť zodpovednosť. Keď spôsobí škodu, nech ju odškodní. Nemám nič proti dodržiavaniu
pravidiel ani kontrolám. Nemám nič proti tomu, že si úradníci musia vykonávať svoju prácu. Veď chránia
aj mňa. Ide o to, akým spôsobom to robia. Nemôže vám predsa colník s pištoľou za opaskom o pol
jednej na obed behať po prevádzke plnej ľudí. To považujem za veľmi necitlivé. Nič nenašli. Všetko sme
mali v poriadku. Traumatizovali však mojich hostí a spôsobili mi škodu.
Stáva sa to bežne?
Ak príde kontrola, tak si väčšinou, bohužiaľ, vedia vybrať ten najhorší čas. Česť výnimkám.
Spomínali iste výpalníctvo. Funguje v Bratislave alebo sú to len zákulisné reči?

Nehovorím, že sú to zákulisné reči. Do biznisu s gastronómiou som vstúpil až v roku 2003, po divokých
90. rokoch. Viete, bez vetra sa ani lístok nepohne, ale ja osobne s tým nemám skúsenosť.
Kto je Peter Štecko
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podnikať začal v
osemnástich rokoch. V roku 1993 založil firmu Zoe. V roku 2003 otvoril svoju prvú reštauráciu Medusa.
Dnes má skupina Medusa Group 22 prevádzok, vyše 600 zamestnancov a je najväčšou slovenskou
gastroskupinou.
Aj expanziu do Rakúska sme plánovali niekoľko rokov, je prirodzené, že už teraz rozmýšľame o ďalších
krajinách, tvrdí Štecko.
"Počet našich podnikov v Nemecku by sa mal počítať na desiatky.
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4. Vznik Slovenska vytvoril značku Matador
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 03/01/2013; s.: 16; 20 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY;
redakcia]
Slovensko už v čase rozdelenia federácie malo na to, aby potvrdilo schopnosť dostať sa do eurozóny.
Zhodujú sa na tom lídri biznisu oslovení HN pri príležitosti vzniku samostatného Slovenska. Ako si ten
rok pamätajú? Čo v tom čase robili, kam sa uberalo ich podnikanie? A považovali vôbec rozdelenie
krajiny za správne?
Prezident gumárenského koncernu Matador Group Štefan Rosina pre Hospodárske noviny:
Chvalabohu, na úrovni technicky mysliacich ľudí nebolo badať nejaké averzie. Technici väčšinou myslia
pragmaticky a ich cieľom býva výsledok, a nie nekonečné diskusie." Takto svojsky komentoval nálady po
rozdelení krajiny a vzniku samostatného Slovenska prezident gumárenského koncernu Matador Group
Štefan Rosina. V tom čase pracoval ako šéf Koncepcie technického rozvoja v podniku, takže si
uvedomoval aj riziká. ,,Spolupracoval som s mnohými českými firmami, keďže mojou hlavnou náplňou
boli investície a vývoj," vysvetľuje.
Od CS k SK
Matador zmenu stavu skutočne pocítil. ,,Z ,cs' výrobkov sa zrazu stali ,slovenské', čo nám niektorí
zákazníci začali ,obúchavať' o hlavu. No u nás to bolo ešte spojené aj so zmenou obchodného mena a
ochrannej známky," spomína. V tom čase podnik viedol jeho otec, Štefan Rosina starší. Boli tak dve
možnosti. Buď firma kúpi novú značku, alebo bude platiť takzvané royalties Continentalu, ktorý v tom
období kúpil český Barum Otrokovice s právami na ochrannú známku Barum. Napokon sa rozhodla
kúpiť staronovú známku Matador. ,,Zo strategického a z dlhodobého hľadiska to bol správny krok, ale
prvých päť rokov bolo veľmi ťažkých. Viete si predstaviť, čo znamená taká zmena obchodného mena a
ochranných známok?" kladie otázku Štefan Rosina. Ako však tvrdí, v tom čase ešte ambície byť raz vo
vedení nemal. ,,Technika ma bavila, bola to robota od rána do večera. Na konci sa dajú vidieť
hmatateľné výsledky, čo je motivujúce," tvrdí. Do vedenia sa tak dostal až koncom 90. rokov. ,,Mal som
vážne obavy o firmu. Boli sme v špirále, rok čo rok sa výsledky zhoršovali. Keby to bolo dopadlo
krachom, tak by si to najviac odniesla moja rodina, a to som nechcel dopustiť. Bolo by to nespravodlivé
po toľkej robote, čo urobil otec a my s bratom aj kolegami," hovorí. Začal sa tak viac starať o obchod.
,,Veľmi rýchlo som zistil, ako veľmi naši obchodníci klamú. Tak isto to bolo pri nákupe, kde si veľa ľudí
plietlo firmu so svojím vreckom. Takže v mojich očiach mýtus tzv. veľkých mágov obchodu a nákupu
úplne padol," vysvetľuje. Ako dodáva, pomohli mu hlavne externé firmy a noví kolegovia. V tom čase
robieval sedem dní v týždni štrnásť hodín denne. ,,Spolupracovníkov som si vyberal takých, čo neklamú.
Na to je ľahká metóda. Keď niečo nejde, treba sa pýtať viackrát na príčinu. A hneď viete, ako kto išiel do
hĺbky problému," podotkne. Jemu vraj pomohlo to, že prešiel vývojom, výrobou aj technickým rozvojom.
No ak by mal spätne niečo meniť, vraj by zmiernil tempo. ,,Kto beží prirýchlo, býva unavený. Stále
uvažujem o svojich chybách. Možno som mal byť tvrdší na kolegov a nedopustiť im urobiť druhú chybu.
Keď som bol nespokojný s výkonom niektorého, veľakrát som to urobil za neho. Možno by som sa viac
venoval rodine," nahlas rozmýšľa. No na smerovaní firmy by vraj nemenil nič.
Zložil skúšku
A hoci samostatné Slovensko prinieslo výraznú zmenu v biznise, európska integrácia je podľa neho
jediná cesta k úspechu. V čase vzniku samostatnosti pritom končil PhD. na Ekonomickej univerzite v

Bratislave. Debaty o integrácii tak viedol aj na akademickej pôde. ,,Raz sa ma profesor opýtal, aký mám
názor na vstup do Európskej únie. Odpovedal som, že som za vstup do únie, otázkou je, kedy. Videl
som, že som ,skúšku' zložil," podotkne. V tejto otázke je vraj ovplyvnený bratom Miroslavom, ktorý žije
striedavo na Slovensku a v Nemecku. ,,Stotožňujem sa s jeho názorom o integrácii, nie separácii. Únia
nás napokon dala dokopy aj s českými bratmi. Ale aspoň sme sa v ,medziobdobí' zbavili vzájomných
komplexov a každý si ide svojou európskou cestou," skonštatuje.
Štefan Rosina spomína hlavne na to, že zo zaužívanej značky CS zrazu museli budovať novú SK.

Späť na obsah

5. Silvestrovský beh cez bratislavské mosty
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 02/01/2013; Metro dnes; z domova]
Rastislav Iliev, moderátor: "K poslednému dňu roka v našom meste už neodmysliteľné patrí aj podujatie
Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Na štart o desiatej hodine ráno sa pri Ekonomickej
univerzite postavilo sedemstoosemdesiattri účastníkov, ktorí postupne prebehli Prístavný most, Most
Apollo, Nový most a Most Lafranconi. Víťazom mužskej kategórie sa stal Jozef Urban, medzi ženami
bola najrýchlejšia Katarína Pokorná. Desaťkilometrovú silvestrovskú trasu cez mosty absolvoval aj
primátor Milan Ftáčnik."

Späť na obsah

6. Vznik Slovenska vytvoril značku Matador
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 03/01/2013; Slávka Boldocká]
Prezident gumárenského koncernu Matador Group Štefan Rosina pre Hospodárske noviny:
"Chvalabohu, na úrovni technicky mysliacich ľudí nebolo badať nejaké averzie. Technici väčšinou myslia
pragmaticky a ich cieľom býva výsledok, a nie nekonečné diskusie." Takto svojsky komentoval nálady po
rozdelení krajiny a vzniku samostatného Slovenska prezident gumárenského koncernu Matador Group
Štefan Rosina. V tom čase pracoval ako šéf Koncepcie technického rozvoja v podniku, takže si
uvedomoval aj riziká. "Spolupracoval som s mnohými českými firmami, keďže mojou hlavnou náplňou
boli investície a vývoj," vysvetľuje.
Od CS k SK
Matador zmenu stavu skutočne pocítil. "Z ,cs‘ výrobkov sa zrazu stali ,slovenské‘, čo nám niektorí
zákazníci začali ,obúchavať‘ o hlavu. No u nás to bolo ešte spojené aj so zmenou obchodného mena a
ochrannej známky," spomína. V tom čase podnik viedol jeho otec, Štefan Rosina starší. Boli tak dve
možnosti. Buď firma kúpi novú značku, alebo bude platiť takzvané royalties Continentalu, ktorý v tom
období kúpil český Barum Otrokovice s právami na ochrannú známku Barum. Napokon sa rozhodla
kúpiť staronovú známku Matador. "Zo strategického a z dlhodobého hľadiska to bol správny krok, ale
prvých päť rokov bolo veľmi ťažkých. Viete si predstaviť, čo znamená taká zmena obchodného mena a
ochranných známok," kladie otázku Štefan Rosina.
Ako však tvrdí, v tom čase ešte ambície byť raz vo vedení nemal. "Technika ma bavila, bola to robota od
rána do večera. Na konci sa dajú vidieť hmatateľné výsledky, čo je motivujúce," tvrdí. Do vedenia sa tak
dostal až koncom 90. rokov. "Mal som vážne obavy o firmu. Boli sme v špirále, rok čo rok sa výsledky
zhoršovali. Keby to bolo dopadlo krachom, tak by si to najviac odniesla moja rodina, a to som nechcel
dopustiť. Bolo by to nespravodlivé po toľkej robote, čo urobil otec a my s bratom aj kolegami," hovorí.
Začal sa tak viac starať o obchod. "Veľmi rýchlo som zistil, ako veľmi naši obchodníci klamú. Tak isto to
bolo pri nákupe, kde si veľa ľudí plietlo firmu so svojím vreckom. Takže v mojich očiach mýtus tzv.
veľkých mágov obchodu a nákupu úplne padol," vysvetľuje. Ako dodáva, pomohli mu hlavne externé
firmy a noví kolegovia.
Zložil skúšku
V tom čase robieval sedem dní v týždni štrnásť hodín denne. "Spolupracovníkov som si vyberal takých,
čo neklamú. Na to je ľahká metóda. Keď niečo nejde, treba sa pýtať viackrát na príčinu. A hneď viete,
ako kto išiel do hĺbky problému," podotkne. Jemu vraj pomohlo to, že prešiel vývojom, výrobou aj
technickým rozvojom. No ak by mal spätne niečo meniť, vraj by zmiernil tempo. "Kto beží prirýchlo, býva
unavený. Stále uvažujem o svojich chybách. Možno som mal byť tvrdší na kolegov a nedopustiť im
urobiť druhú chybu. Keď som bol nespokojný s výkonom niektorého, veľakrát som to urobil za neho.
Možno by som sa viac venoval rodine," nahlas rozmýšľa. No na smerovaní firmy by vraj nemenil nič.
A hoci samostatné Slovensko prinieslo výraznú zmenu v biznise, európska integrácia je podľa neho
jediná cesta k úspechu. V čase vzniku samostatnosti pritom končil PhD. na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Debaty o integrácii tak viedol aj na akademickej pôde. "Raz sa ma profesor opýtal, aký mám
názor na vstup do Európskej únie. Odpovedal som, že som za vstup do únie, otázkou je, kedy. Videl

som, že som ,skúšku‘ zložil," podotkne. V tejto otázke je vraj ovplyvnený bratom Miroslavom, ktorý žije
striedavo na Slovensku a v Nemecku. "Stotožňujem sa s jeho názorom o integrácii, nie separácii. Únia
nás napokon dala dokopy aj s českými bratmi. Ale aspoň sme sa v ,medziobdobí‘ zbavili vzájomných
komplexov a každý si ide svojou európskou cestou," skonštatuje.
Slávka Boldocká

Späť na obsah

7. Smutné lúčenie s československou korunou. Nová slovenská mena zažila
ťažké začiatky
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 04/01/2013; Ekonomika; Stanislava Luppová]
BRATISLAVA - Rozdelením Československa sa na európskej mape objavili dve nové krajiny, na
peňažnej mape dve nové meny. Slovensko sa počas krátkej novodobej histórie najskôr rozlúčilo s
československou korunou, o pár rokov neskôr aj s korunou slovenskou.
Najskôr boli kolky
Po rozpade spoločného štátu s Čechmi si Slováci na nové mince a bankovky museli počkať. Skôr ako sa
začali tlačiť a raziť, bolo jednoduchšie okolkovať staré federálne bankovky. No už kolkované bankovky
sa považujú za slovenskú menu.
"Menovú odluku a výmenu peňazí komplikovala skutočnosť, že nebolo známe skutočné množstvo
obeživa, ktoré sa na území Slovenska nachádzalo," píše vo svojej práci Slovenská mena od svojho
vzniku po dnešok Ctibor Pilch z katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Preto sa podľa Pilcha určilo množstvo peňazí na Slovensku pomerom dva ku jednej. Teda rovnakým
pomerom, akým sa delil aj majetok celej krajiny.
Ľudia potom začali dostávať za svoje peniaze okolkované bankovky, no tí, ktorí mali nazhromaždených
viac financií, mali smolu. Podľa zákona si mohli vymeniť peniaze fyzické osoby len jednorazovo,
maximálne 4000 korún československých, právnické osoby si mohli vymeniť toľko, koľko ukazoval ich
pokladničný zostatok ku dňu výmeny.
Slovenská koruna
Prvá slovenská koruna sa dostala do obehu začiatkom februára 1993. Bola to desaťkoruna a vyrazila ju
mincovňa v Kremnici. V auguste sa potom do Bratislavy dostali aj prvé bankovky, a to 50-korunáčky.
Slovenskú korunu nahradilo euro v roku 2009. Ilustračné foto Zdroj - TASR
"Posledná federálna česko-slovenská bankovka, okolkovaná slovenským kolkom, prestala na našom
území platiť 10. januára 1994. Výmena okolkovaných bankoviek bola ukončená poslednými nominálnymi
hodnotami dňa 31.marca 1994 bez výnimky. Po tomto termíne úplne zanikla možnosť výmeny zo
slovenskej strany, keďže išlo o bankovky definitívne zaniknutého štátu," skonštatovala hovorkyňa
Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Pauerová.
Prudké oslabenie
Mladá slovenská mena zažila ťažké začiatky. Až do septembra 1998 bola slovenská koruna zafixovaná
na kôš hlavných svetových mien. No ekonomike sa vodilo veľmi zle a zafixovaná mena nepomáhala.
"Sprievodným javom hospodárskeho prehriatia bola vysoká inflácia, ktorá si vyžadovala aj prísnejšiu
menovú politiku NBS. Neudržateľne rýchly nárast deficitu zahraničného obchodu v režime fixného
výmenného kurzu s úzkym fluktuačným pásmom viedol k tlaku na pokles devízových rezerv NBS,"
hovorí analytik Volksbank Slovensko Vladimír Vaňo.
Napokon sa situácia stala neudržateľnou a slovenskú korunu "odviazali" od svetových mien. Okamžite
prišlo prudké oslabenie.
Kým spočiatku začínala česká a slovenská koruna na úrovni jedna k jednej, už koncom roka 1998 sa
jedna česká koruna predávala za 1,25 slovenskej koruny. Najväčší rozdiel medzi menami bol v roku
2002, keď malo viac ako 1,5 slovenskej koruny hodnotu jednej českej, spomína si Vaňo.
Vstup do eurozóny
Po zlých rokoch sa slovenská mena začala postupne zviechať. Korune sa začalo dariť ešte lepšie, keď
sa Slovensko koncom roka 2005 dostalo do tzv. čakárne na euro, teda kurzového mechanizmu ERM II.

Korune bolo v čakárni dobre, posilňovala sa. Konverzný kurz sa napokon odklepol na známom čísle
30,126. Presne za toľko korún sme dostali jedno euro pri ďalšej výmene meny. Do eurozóny vstúpilo
Slovensko prvého januára 2009.
Popis foto: Takto vyzerali československé koruny. Zdroj - TASR/Štefan Puškáš
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8. Náš príbeh cesty k samostatnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 05/01/2013; s.: 30,31; Esej na sobotu; Ivan Laluha]
Ivan Laluha historik a sociológ
Keď pred vyše sto rokmi v Európe vznikali národné štáty (rozlohou i počtom obyvateľov niekedy aj
menšie ako Slovensko), my sme zápasili s problémom, ako odolať asimilačnému tlaku budapeštianskej
vlády. Doslova vykúpením bol vznik Československej republiky. Túžba po samostatnosti je teda v nás
zakorenená už od dávnejších čias. Je prejavom prirodzenej potreby a či sebaobrany spojenej s úsilím
zachovať a rozvíjať svoju identitu. Neznamená to však, že ide o zákonitý vývoj. Je to trend, ktorý sa
mohol, ale aj nemusel zrealizovať. Napokon zrealizoval sa tak, ako aj pri absolútnej väčšine európskych
národov, ale neskôr.
Mladší a starší brat
Voľakedy na gymnáziu nám profesor matematiky vysvetľoval matematickú formulu zákona "výhody z
omeškania". Matematike som vcelku málo rozumel, ale tomuto už vôbec nie. Iba ak v tom zmysle, že po
dosiahnutí zameškaného sa prejaví akumulovaná energia a snaha o dobiehanie. No jej efekt už podlieha
aj novým podmienkam, do ktorých vstupujete, a tie môžu byť (a u nás aj boli) brzdou tendencie. Od roku
1918 bol príbeh Slovenska v Československu a jeho úsilia o samostatnosť nakoniec úspešný, je
paralelou známeho príbehu mladšieho a staršieho brata. Idú spolu životom, držia sa za ruky, najmä ten
starší mladšieho, je mu oporou. Ale roky plynú a mladší dospieva a chce už ísť bez držania sa za ruku,
hoci paralelne, vedľa staršieho. A tak sme sa ocitli vedľa seba ako dva subjekty samostatné pod
spoločnou strechou EÚ. Vznik SR nebol dielom separatistov, nestavali sme jeho základy na averzii voči
českým priateľom ani iným susedom, prieči sa to našej náture a historickému povedomiu národa. Len
akosi sa vžilo, že keď sa povie som Slovák, alebo to je slovenské, tak sa tomu pridáva aj iný význam.
Ale to sú azda ešte rezíduá minulosti, poddanského reflexu. Dúfajme. Rozdelenie nebolo výsledkom
aktivity politikov, alebo len politikov, ale aj vôľou občanov (aj keď nie úplne všetkých) prejavenou
aktivitou v spoločenských združeniach, vo voľbách 1992 a žiadnym verejným prejavom nevôle po
rozdelení. A pochopiteľne, súčasným pozitívnym postojom k rozdeleniu v roku 1992.
Keď sa vypustí džin z fľaše
V 60. rokoch minulého storočia a najmä v roku 1968 som sa aktívne zapojil do obrodného procesu a
prípravy federácie. Prišlo dvadsať nie príjemných rokov a deformácia federácie. Po novembri 1989
vznikla nová nádej. V tom čase sa rozpadali viacnárodné štátne útvary (Juhoslávia, ZSSR a potom aj
ČSSR). Tieto federácie, s "vedúcou úlohou komunistickej strany" a jej direktívnym riadením z jedného
centra, nevydržali ovzdušie demokracie a rozpadli sa. To bol tiež jeden z dôvodov rozdelenia štátu na
makroúrovni. Vo februári 1990 som bol kooptovaný do Federálneho zhromaždenia a čoskoro prišla
"pomlčková vojna". Obnovené Federálne zhromaždenie (FZ) sa začiatkom roku 1990 pomerne rýchlo
skonsolidovalo, poslanci pristúpili k bežnej práci podľa dohodnutého programu. Vytváral sa priestor na
legislatívne opatrenia, na rozbehnutie transformačných zmien. Dňa 23. februára 1990 sa FZ zišlo na 22.
spoločnej schôdzi, aby prerokovalo návrh ústavného zákona o rekonštrukcii zastupiteľských zborov. V
priebehu zasadania sa rozšírila správa, že neočakávane prišiel prezident Václav Havel a požiadal o
vystúpenie. Spozorneli sme, čo sa stalo. Pán prezident nám z rečníckej tribúnky ukázal obrázky nových
štátnych znakov a v emotívnom prejave navrhol zmeniť názov republiky a to: z "Československá
socialistická republika", vzhľadom na zmeny ku ktorým došlo, na "Československá republika". Nový
štátny znak, ktorý navrhol, skĺbil českého leva, slovenský dvojkríž na troch vrcholcoch a moravskú orlicu.
Vypustenie slova "socialistická" prešlo bez pripomienok. Zo slovenskej strany však boli zásadné výhrady
proti štátnemu znaku, pretože nerešpektuje štátoprávne usporiadanie. Zakomponovanie orlice by
znamenalo, že Československo sa skladá z troch častí: Čechy, Morava, Slovensko. Potom by však bolo
potrebné buď povýšiť Moravu na tretí subjekt federácie, alebo zúžiť Slovensko len na úroveň provincie.
(Takéto úvahy sa v českej politike už vyskytovali.) Ešte väčší rozruch na Slovensku, najmä v tej časti
verejnej mienky, ktorá očakávala, že po novembri 1989 príde k úprave spoločného štátu v prospech
postavenia Slovenska, vyvolal novoupravený názov štátu. Objavili sa totiž oprávnené návrhy vrátiť sa k
pôvodným zmluvám, ktoré vznikli, keď sa rodila prvá ČSR pred rokom 1918, t. j. k dohodám z
Clevelandu a Pittsburghu. Názov nového štátu mal byť pôvodne so spojovníkom Česko-Slovenská

republika. Spojovník zviditeľňoval Slovensko pred zahraničím ako jednu zo súčastí nového štátu. V
zmluvách sa tiež predpokladalo, že Slovensko bude mať svoju vlastnú autonómiu, snem, súdy a iné.
Českí politici onedlho po vzniku republiky v roku 1918 spojovník vypustili, podobne sa zabudlo napríklad
na slovenský snem. Teraz sme v novom názve bez spojovníka videli náznaky návratu k unitarizmu.
Václav Havel predpokladal, že jeho návrhy budú okamžite akceptované. Stal sa opak. Po dlhších
diskusiách na verejnosti i v parlamente, ktoré prebudili českú, ale najmä slovenskú spoločnosť z
dočasnej apatie či letargie, parlament 20. apríla 1990 schválil ústavný zákon, podľa ktorého sa názov
Československá federatívna republika mení na Česká a Slovenská federatívni republika v jazyku
českom a Česká a Slovenská federatívna republika v jazyku slovenskom. Prezident Havel predčasne
vypustil džina z fľaše a už ho tam naspäť nedostal.
Principiálne, ale kultivovane
November 1989 a demokracia, ktorú prinášal, bola novou šancou (už po niekoľký raz) zavŕšiť národný
emancipačný proces smerom k vlastnej štátnosti jej ustanovením. Najmä ak medzinárodná situácia,
určité vákuum, to tiež umožňovalo. Bolo však ešte potrebné prekonať obdobie hľadania aj iných
variantov, ktoré sa však ukázali menej priechodné a efektívne, kým sa dospelo k výsledku. Pomlčková
vojna bola predel a začiatok celospoločenskej diskusie o spoločnom štáte, ktorá trvala počas rokov
1990-1992. Pomlčková vojna ukázala, ako niekedy aj nepriamy podnet vyvolá spoločenské vlnenie k
problémom, ktoré vo verejnosti tlejú, i keď sú aktuálne, čakajú na príchod svojej "rozbušky". Vzťahy
Čechov a Slovákov od tejto chvíle už neschádzajú, ako sa hovorí, zo scény, sú tam permanentne
prítomné. Po voľbách 1990 nový predseda vlády SR Vladimír Mečiar iniciuje rokovania o
kompetenciách. Zákon známy ako kompetenčák (s prílohou bryndzových halušiek od vtedajšieho
predsedu SNR Františka Mikloška) bol schválený s účinnosťou od 1. januára 1991, ale uspokojenie
nepriniesol. Do hry vstupujú rôzne varianty, úvahy a politici. Mečiar vyvoláva napätie, je dynamický a
netrpezlivý. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) ho na jar 1991 odvolalo z funkcie a novým
predsedom vlády sa stáva Ján Čarnogurský (KDH). V tom čase sa rozpadá VPN a posúva sa do
pravého politického spektra. A tu sa začína aj moja osobná zmena v nazeraní na československý
problém. Časť poslancov za VPN sme patrili k staršej generácii, väčšinou k tzv. 68-čkárom, ktorí sme sa
aktívne zapojili do prípravy federácie v roku 1968. Ako federalisti sme si priniesli aj do FZ paletu
sociálnych hodnôt. Väčšina po rozpade VPN a zmene jej orientácie prestupuje do vytvárajúceho sa
HZDS. Federáciu z roku 1968 bolo po normalizačných zásahoch potrebné inovovať. Naše pôvodné
návrhy v roku 1968 smerovali k tzv. voľnej federácii, subjektivita silných národných článkov atď. Po
skúsenostiach s pomlčkovou vojnou, ťahanicami okolo kompetencií a po osobných rozhovoroch s
kolegami vo FZ v súkromí a ich osobnými atakmi na pléne FZ voči predstaviteľom Pražskej jari, a najmä
pri taktike "mŕtveho chrobáka" zo strany VPN, som prišiel k názoru, že donekonečna sa sporiť o
kompetencie pri podmienkach, že českej strane vyhovuje daný stav, nie je riešením. Lepšie je hľadať
principiálne východisko, ale kultivovanou formou. Prešiel som na stanovisko prívržencov zvrchovanosti a
samostatnej demokratickej štátnosti - SR, ktorá spolu s ČR a ďalšími krajinami bude v spoločnom
európskom dome. A predbiehajúc udalosti žiada sa povedať, ako zamatovo sme sa rozišli so starým
systémom, tak zamatovo sme sa rozišli aj s jeho podobou v novom štátoprávnom usporiadaní.
Hodená flinta do žita
V ďalšom toku udalostí pri úsilí o kreovanie zvrchovanej a demokratickej slovenskej štátnosti zohrali
výraznú úlohu mnohé združenia na Slovensku, ktorých stanoviská na začiatku emancipačného pohybu
od roku 1990 pripadali mnohým ako radikálne, ba až separatistické. Boli to najmä Korene, 61 krokov k
identite Slovenska, Matica slovenská, Štúrova spoločnosť, Syntéza 90, Zjazd slovenskej inteligencie na
Donovaloch a iné. Združenia boli iniciátormi masových zhromaždení na námestiach a ovplyvňovali
politické elity. Bol to nový prvok v slovenskej politike, obdobným hnutiam "z opačnej strany" sa darilo
menej. Po odvolaní Vladimíra Mečiara z funkcie predsedu vlády sa začína nové kolo rokovaní, v ktorých
sa ťažisko prenáša na národné rady. Iniciatívne vystupuje tiež nový premiér Ján Čarnogurský so svojou
hviezdičkou v EÚ. Z môjho pôsobenia v Komisii vlád ČSFR, ČR a SR pre spoluprácu s Európskym
spoločenstvom, ktorá vznikla na jeseň 1990 a mala koordinovať prvé naše kontakty s európskou
integráciou, som nadobudol presvedčenie, že projekt hviezdičky nie je reálny. Predvstupové rokovania k
asociačným dohodám ukázali, že EÚ rokuje len so samostatnými subjektmi a nie sú tam mechanizmy na
spoluprácu s komunitami, kde národnosť len dozrieva a národný štát sa ešte len konštituuje. Rokovania
na úrovni zástupcov národných rád a vlád boli akoby politickou turistikou, putuje sa po hradoch,
zámočkoch a rekreačných zariadeniach. Po obsahovej stránke však veci stáli takmer na jednom mieste.
Za toto obdobie sa Mečiarovi a HZDS v opozícii zvyšuje popularita, ktorú potvrdzujú aj prieskumy
verejnej mienky. V Čechách rastie vplyv Václava Klausa a jeho ODS. Keď sa na záver rokovaní 12.
februára 1992 hlasuje o výslednom variante zmluvy medzi ČNR a SNR, ktorá sa dohodla v Milovách a
Predsedníctvo SNR ju neschválilo (pomer hlasov bol 10:10), bolo rozhodnuté. Predstavitelia ČNR
vyhlásili ďalšie rokovania so slovenskou stranou za bezpredmetné a ďalší priebeh rokovania sa
ponecháva na víťazov volieb v júni 1992. Aj vtedy, aj s odstupom času sa dá povedať: kapitulovali,
"hodili flintu do žita" a nechali to na ODS a HZDS (dôvody?), ktoré boli jasnými favoritmi volieb.

Tušili, ako sa to skončí
Výsledky volieb z 5. - 6. júna 1992 to potvrdili (HZDS 37,26 %, KDH 8,88 %, SNS 7,93 % a ODU (VPN)
4,03 %). Základná výčitka proti spôsobu rozdelenia, ktorá pretrváva, je, že nebolo referendum. Ale
strany na Slovensku, ktoré nejakým spôsobom boli spojené s predstavou českej politickej scény o
úprave vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov, sa predsa nedostali ani len do parlamentu. Porážku
utrpelo aj KDH, veď v roku 1990 pri voľbách do SNR získalo 19,20 % a teraz 8,88 % hlasov. Pritom voliči
vedeli, keď dali vysokú dôveru politickej reprezentácii HZDS, že je to strana, ktorá má v programe aj
variant rozdelenia spoločného štátu. Zúčastnil som sa na volebnej kampani v Západoslovenskom kraji,
ktorý má blízko k Morave. Nepamätám sa, že by dominovali vo volebnej kampani otázky rozdelenia
spoločného štátu. Ale sociálne áno. Slovensko v tom čase malo už vyše 10-percentnú nezamestnanosť,
ČR minimálnu. Vo Vladimírovi Mečiarovi voliči videli predovšetkým politika, ktorému možno dôverovať,
že ich ochráni pred sociálno-ekonomickými problémami, ktoré boli výsledkom reformy prichádzajúcej z
Čiech. Po voľbách sa začali rozhovory o osude spoločného štátu medzi ODS a HZDS. Zúčastnil som sa
na niektorých ako ad hoc prizývaný. Mal som dojem, že obidve strany tušia, ako sa to skončí. Pre
ekonóma Klausa, ktorý presadzoval šokovú terapiu, nebol prijateľný žiadny kompromis, ktorý by
obmedzoval zo strany národných republík riadenie ekonomiky a spoločnosti z jedného centra. Pre
Mečiara bol politickou nutnosťou pravý opak. A to pre sociálnu stránku, ako aj z hľadiska zavŕšenia
emancipačného procesu. V tejto fáze už bol vplyv na osud spoločného štátu zo strany KDH a Jána
Čarnogurského zanedbateľný. Delegácie sa oťukávali najmä preto, že česká strana už dávnejšie
prezentovala slovenských politikov ako rozbíjačov štátu a strkala im do rúk čierneho Petra, i keď prípravy
k rozdeleniu štátu robila už oveľa skôr. Súbežne s rokovaniami prijala SNR Deklaráciu o zvrchovanosti
(17. júla 1992) a novú Ústavu (1. septembra 1992). Za pozornosť stojí, že ešte pred prijatím Deklarácie o
zvrchovanosti, o mesiac skôr, 19. júna 1992 v Bratislave počas rokovaní bola schválená dohoda ODS a
HZDS, ktorá sa hodnotí ako dohoda o rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky (Jan
Rychlik). V ďalšej etape sa už len hľadal spôsob, ako rozdeliť spoločný štát tak, aby to bol pokojný akt s
rozhodujúcou účasťou najvyššieho zákonodarného orgánu - Federálneho zhromaždenia. Po rôznych
peripetiách bol ústavný zákon o zániku ČSFR 25. novembra 1992 schválený.
Voči svetu jednohlasne
Keď sa čím ďalej, tým viac ukazovalo, že spoločný štát sa už neudrží a hľadali sa spôsoby jeho
rozdelenia, tak sa v zahraničí stupňovala kampaň zameraná proti Slovensku, kde sa derú k moci
separatistické sily. Boli sme vykresľovaní ako nedôveryhodní. Pôsobil som v tom čase v zahraničnom
výbore NR SR ako jeho predseda. Keď sa obdobné názory - otázky opakovali aj na prijatiach
zahraničných diplomatov akreditovaných v ČSFR, rozhodli sme sa urýchlene prejaviť našu vôľu, že
chceme byť súčasťou zjednocujúcej sa Európy, a to zodpovedným spôsobom. 3. decembra 1992 sa
zišla Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) a poslancom sme predložili návrh dvoch rezolúcií.
Prvá: "Vyhlásenie NR SR o členstve Slovenskej republiky v Rade Európy a prevzatí záväzkov z
medzinárodných zmlúv" konštatuje, že Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov
ČSFR je pripravená plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv ČSFR a z cieľov štatútu Rady
Európy. Druhá rezolúcia: "Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom
sveta" proklamuje, že Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej
federatívnej republiky sa stotožňuje s cieľmi a zásadami v Charte Organizácie Spojených národov a má
záujem stať sa jej členom. NR SR po krátkej diskusii obidve rezolúcie de facto jednohlasne odsúhlasila.
Zo 150 poslancov 148 bolo za a u dvoch sa vyskytli problémy technického charakteru. Za rezolúciu
hlasovali aj poslanci, ktorí hlasovali proti alebo sa zdržali pri hlasovaní o zvrchovanosti a Ústave SR.
Tieto rezolúcie vyvolali pozornosť v zahraničí a boli prijaté pozitívne. Škoda, že konsenzus, ktorý sa
vtedy podarilo dosiahnuť na politickej scéne Slovenskej republiky, sa po roku 1993 zmenil na súperenie
dvoch blokov. K 1. januáru 1993 Slovenskú republiku uznalo 73 štátov a k 7. januáru 1993 rovných sto.
Onedlho nás prijali ako členský štát OSN.
Občania nezlyhali, ide sa ďalej
Dvadsať rokov Slovenskej republiky je v podstate úspešným príbehom, ktorý nepotvrdil čierne
predpovede, že sa čoskoro zrútime a skrachujeme. Za dvadsať rokov sa Slovensko dostalo na orbitu
civilizačného progresu a napriek okolnostiam, ktoré sme my nezavinili (kríza), sa snažíme na nej udržať.
Zdržali nás turbulencie spojené so silovou politikou Mečiara, ale aj so zlyhaním mnohých ďalších
politických elít. Nezlyhali občania, ktorí napriek všetkému svojou trpezlivosťou a usilovnosťou podmienili
ďalší spoločenský vývoj v krajine. Vízia budúcnosti Slovenska je spojená s rozvojom Európy, prostredia
v ktorom sa nachádzame a s ktorým sme spojení množstvom vzájomných kooperačných aktivít. Akt
vzniku Slovenskej republiky z 1. januára 1993 a vznik tejto republiky je spojený s myšlienkou zachovania
identity a rozvoja slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom štátu. Je na nás, aby sme ho zdokonaľovali
a kontrolovali tých, ktorým raz za štyri roky dávame svoju dôveru. Nebohý pápež Ján Pavol II. nám
svojho času odkázal: "Slováci, nebojte sa!"
Ivan Laluha (1932)

V rokoch 1951-1957 študoval históriu na univerzitách v Moskve a Odese, v roku 1967 sociológiu v
Belehrade. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na VŠE v Bratislave. V roku 1970 bol vylúčený z
komunistickej strany. Počas normalizácie pôsobil ako výskumný pracovník v Ústave životnej úrovne,
neskôr v Ústave sociálneho rozvoja a práce. Patril medzi blízkych spolupracovníkov Alexandra Dubčeka.
Vo februári 1990 nastúpil ako poslanec za hnutie VPN do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia
Československa. Vo VPN predstavoval frakciu bývalých reformných komunistov Obroda. Po rozkole vo
VPN v roku 1991 prešiel do HZDS a po voľbách v roku 1992 sa stal poslancom SNR. Po odchode z
HZDS pôsobil ako člen Sociálnodemokratickej strany Slovenska (1994-1995). Prednášal na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde je od roku 2010 emeritným profesorom. Je nositeľom Radu
Ľudovíta Štúra II. triedy.
Pre ekonóma Klausa, ktorý presadzoval šokovú terapiu, nebol prijateľný žiadny kompromis. Vladimír
Mečiar a Václav Klaus po rokovaní o rozdelení ČSFR v Prahe 17. júna 1992.

Späť na obsah

9. Náš príbeh cesty k samostatnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 06/01/2013; Ivan Laluha]
Ivan Laluha
Keď pred vyše 100 rokmi v Európe vznikali národné štáty (rozlohou i počtom obyvateľov niekedy aj
menšie ako Slovensko), my sme zápasili s problémom, ako odolať asimilačnému tlaku budapeštianskej
vlády.
Doslova vykúpením bol vznik Československej republiky. Túžba po samostatnosti je teda v nás
zakorenená už od dávnejších čias. Je prejavom prirodzenej potreby a či sebaobrany spojenej s úsilím
zachovať a rozvíjať svoju identitu. Neznamená to však, že ide o zákonitý vývoj. Je to trend, ktorý sa
mohol, ale aj nemusel zrealizovať. Napokon zrealizoval sa tak, ako aj pri absolútnej väčšine európskych
národov, ale neskôr.
Mladší a starší brat
Voľakedy na gymnáziu nám profesor matematiky vysvetľoval matematickú formulu zákona "výhody z
omeškania". Matematike som vcelku málo rozumel, ale tomuto už vôbec nie. Iba ak v tom zmysle, že po
dosiahnutí zameškaného sa prejaví akumulovaná energia a snaha o dobiehanie. No jej efekt už podlieha
aj novým podmienkam, do ktorých vstupujete, a tie môžu byť (a u nás aj boli) brzdou tendencie.
Od roku 1918 bol príbeh Slovenska v Československu a jeho úsilia o samostatnosť nakoniec úspešný, je
paralelou známeho príbehu mladšieho a staršieho brata. Idú spolu životom, držia sa za ruky, najmä ten
starší mladšieho, je mu oporou. Ale roky plynú a mladší dospieva a chce už ísť bez držania sa za ruku,
hoci paralelne, vedľa staršieho. A tak sme sa ocitli vedľa seba ako dva subjekty samostatné pod
spoločnou strechou EÚ.
Vznik SR nebol dielom separatistov, nestavali sme jeho základy na averzii voči českým priateľom ani
iným susedom, prieči sa to našej náture a historickému povedomiu národa. Len akosi sa vžilo, že keď sa
povie som Slovák, alebo to je slovenské, tak sa tomu pridáva aj iný význam. Ale to sú azda ešte rezíduá
minulosti, poddanského reflexu. Dúfajme. Rozdelenie nebolo výsledkom aktivity politikov, alebo len
politikov, ale aj vôľou občanov (aj keď nie úplne všetkých) prejavenou aktivitou v spoločenských
združeniach, vo voľbách 1992 a žiadnym verejným prejavom nevôle po rozdelení. A pochopiteľne,
súčasným pozitívnym postojom k rozdeleniu v roku 1992.
Keď sa vypustí džin z fľaše
V 60. rokoch minulého storočia a najmä v roku 1968 som sa aktívne zapojil do obrodného procesu a
prípravy federácie. Prišlo dvadsať nie príjemných rokov a deformácia federácie. Po novembri 1989
vznikla nová nádej. V tom čase sa rozpadali viacnárodné štátne útvary (Juhoslávia, ZSSR a potom aj
ČSSR). Tieto federácie, s "vedúcou úlohou komunistickej strany" a jej direktívnym riadením z jedného
centra, nevydržali ovzdušie demokracie a rozpadli sa. To bol tiež jeden z dôvodov rozdelenia štátu na
makroúrovni. Vo februári 1990 som bol kooptovaný do Federálneho zhromaždenia a čoskoro prišla
"pomlčková vojna".
Obnovené Federálne zhromaždenie (FZ) sa začiatkom roku 1990 pomerne rýchlo skonsolidovalo,
poslanci pristúpili k bežnej práci podľa dohodnutého programu. Vytváral sa priestor na legislatívne
opatrenia, na rozbehnutie transformačných zmien. Dňa 23. februára 1990 sa FZ zišlo na 22. spoločnej

schôdzi, aby prerokovalo návrh ústavného zákona o rekonštrukcii zastupiteľských zborov. V priebehu
zasadania sa rozšírila správa, že neočakávane prišiel prezident Václav Havel a požiadal o vystúpenie.
Spozorneli sme, čo sa stalo.
Pán prezident nám z rečníckej tribúnky ukázal obrázky nových štátnych znakov a v emotívnom prejave
navrhol zmeniť názov republiky a to: z "Československá socialistická republika", vzhľadom na zmeny ku
ktorým došlo, na "Československá republika". Nový štátny znak, ktorý navrhol, skĺbil českého leva,
slovenský dvojkríž na troch vrcholcoch a moravskú orlicu.
Vypustenie slova "socialistická" prešlo bez pripomienok. Zo slovenskej strany však boli zásadné výhrady
proti štátnemu znaku, pretože nerešpektuje štátoprávne usporiadanie. Zakomponovanie orlice by
znamenalo, že Československo sa skladá z troch častí: Čechy, Morava, Slovensko. Potom by však bolo
potrebné buď povýšiť Moravu na tretí subjekt federácie, alebo zúžiť Slovensko len na úroveň provincie.
(Takéto úvahy sa v českej politike už vyskytovali.)
Ešte väčší rozruch na Slovensku, najmä v tej časti verejnej mienky, ktorá očakávala, že po novembri
1989 príde k úprave spoločného štátu v prospech postavenia Slovenska, vyvolal novoupravený názov
štátu. Objavili sa totiž oprávnené návrhy vrátiť sa k pôvodným zmluvám, ktoré vznikli, keď sa rodila prvá
ČSR pred rokom 1918, t. j. k dohodám z Clevelandu a Pittsburghu. Názov nového štátu mal byť
pôvodne so spojovníkom Česko-Slovenská republika. Spojovník zviditeľňoval Slovensko pred
zahraničím ako jednu zo súčastí nového štátu. V zmluvách sa tiež predpokladalo, že Slovensko bude
mať svoju vlastnú autonómiu, snem, súdy a iné. Českí politici onedlho po vzniku republiky v roku 1918
spojovník vypustili, podobne sa zabudlo napríklad na slovenský snem.
Teraz sme v novom názve bez spojovníka videli náznaky návratu k unitarizmu. Václav Havel
predpokladal, že jeho návrhy budú okamžite akceptované. Stal sa opak. Po dlhších diskusiách na
verejnosti i v parlamente, ktoré prebudili českú, ale najmä slovenskú spoločnosť z dočasnej apatie či
letargie, parlament 20. apríla 1990 schválil ústavný zákon, podľa ktorého sa názov Československá
federatívna republika mení na Česká a Slovenská federatívní republika v jazyku českom a Česká a
Slovenská federatívna republika v jazyku slovenskom. Prezident Havel predčasne vypustil džina z fľaše
a už ho tam naspäť nedostal.
Principiálne, ale kultivovane
November 1989 a demokracia, ktorú prinášal, bola novou šancou (už po niekoľký raz) zavŕšiť národný
emancipačný proces smerom k vlastnej štátnosti jej ustanovením. Najmä ak medzinárodná situácia,
určité vákuum, to tiež umožňovalo. Bolo však ešte potrebné prekonať obdobie hľadania aj iných
variantov, ktoré sa však ukázali menej priechodné a efektívne, kým sa dospelo k výsledku. Pomlčková
vojna bola predel a začiatok celospoločenskej diskusie o spoločnom štáte, ktorá trvala počas rokov 1990
– 1992.
Pomlčková vojna ukázala, ako niekedy aj nepriamy podnet vyvolá spoločenské vlnenie k problémom,
ktoré vo verejnosti tlejú, i keď sú aktuálne, čakajú na príchod svojej "rozbušky". Vzťahy Čechov a
Slovákov od tejto chvíle už neschádzajú, ako sa hovorí, zo scény, sú tam permanentne prítomné. Po
voľbách 1990 nový predseda vlády SR Vladimír Mečiar iniciuje rokovania o kompetenciách. Zákon
známy ako kompetenčák (s prílohou bryndzových halušiek od vtedajšieho predsedu SNR Františka
Mikloška) bol schválený s účinnosťou od 1. januára 1991, ale uspokojenie nepriniesol. Do hry vstupujú
rôzne varianty, úvahy a politici. Mečiar vyvoláva napätie, je dynamický a netrpezlivý. Predsedníctvo
Slovenskej národnej rady (SNR) ho na jar 1991 odvolalo z funkcie a novým predsedom vlády sa stáva
Ján Čarnogurský (KDH). V tom čase sa rozpadá VPN a posúva sa do pravého politického spektra.
A tu sa začína aj moja osobná zmena v nazeraní na česko-slovenský problém. Časť poslancov za VPN
sme patrili k staršej generácii, väčšinou k tzv. 68-čkárom, ktorí sme sa aktívne zapojili do prípravy
federácie v roku 1968. Ako federalisti sme si priniesli aj do FZ paletu sociálnych hodnôt. Väčšina po
rozpade VPN a zmene jej orientácie prestupuje do vytvárajúceho sa HZDS. Federáciu z roku 1968 bolo
po normalizačných zásahoch potrebné inovovať. Naše pôvodné návrhy v roku 1968 smerovali k tzv.
voľnej federácii, subjektivita silných národných článkov atď.
Po skúsenostiach s pomlčkovou vojnou, ťahanicami okolo kompetencií a po osobných rozhovoroch s
kolegami vo FZ v súkromí a ich osobnými atakmi na pléne FZ voči predstaviteľom Pražskej jari, a najmä
pri taktike "mŕtveho chrobáka" zo strany VPN, som prišiel k názoru, že donekonečna sa sporiť o
kompetencie pri podmienkach, že českej strane vyhovuje daný stav, nie je riešením. Lepšie je hľadať
principiálne východisko, ale kultivovanou formou.
Prešiel som na stanovisko prívržencov zvrchovanosti a samostatnej demokratickej štátnosti – SR, ktorá
spolu s ČR a ďalšími krajinami bude v spoločnom európskom dome. A predbiehajúc udalosti žiada sa
povedať, ako zamatovo sme sa rozišli so starým systémom, tak zamatovo sme sa rozišli aj s jeho

podobou v novom štátoprávnom usporiadaní.
Hodená flinta do žita
V ďalšom toku udalostí pri úsilí o kreovanie zvrchovanej a demokratickej slovenskej štátnosti zohrali
výraznú úlohu mnohé združenia na Slovensku, ktorých stanoviská na začiatku emancipačného pohybu
od roku 1990 pripadali mnohým ako radikálne, ba až separatistické. Boli to najmä Korene, 61 krokov k
identite Slovenska, Matica slovenská, Štúrova spoločnosť, Syntéza 90, Zjazd slovenskej inteligencie na
Donovaloch a iné. Združenia boli iniciátormi masových zhromaždení na námestiach a ovplyvňovali
politické elity. Bol to nový prvok v slovenskej politike, obdobným hnutiam "z opačnej strany" sa darilo
menej.
Po odvolaní Vladimíra Mečiara z funkcie predsedu vlády sa začína nové kolo rokovaní, v ktorých sa
ťažisko prenáša na národné rady. Iniciatívne vystupuje tiež nový premiér Ján Čarnogurský so svojou
hviezdičkou v EÚ. Z môjho pôsobenia v Komisii vlád ČSFR, ČR a SR pre spoluprácu s Európskym
spoločenstvom, ktorá vznikla na jeseň 1990 a mala koordinovať prvé naše kontakty s európskou
integráciou, som nadobudol presvedčenie, že projekt hviezdičky nie je reálny. Predvstupové rokovania k
asociačným dohodám ukázali, že EÚ rokuje len so samostatnými subjektmi a nie sú tam mechanizmy na
spoluprácu s komunitami, kde národnosť len dozrieva a národný štát sa ešte len konštituuje.
Rokovania na úrovni zástupcov národných rád a vlád boli akoby politickou turistikou, putuje sa po
hradoch, zámočkoch a rekreačných zariadeniach. Po obsahovej stránke však veci stáli takmer na
jednom mieste. Za toto obdobie sa Mečiarovi a HZDS v opozícii zvyšuje popularita, ktorú potvrdzujú aj
prieskumy verejnej mienky. V Čechách rastie vplyv Václava Klausa a jeho ODS. Keď sa na záver
rokovaní 12. februára 1992 hlasuje o výslednom variante zmluvy medzi ČNR a SNR, ktorá sa dohodla v
Milovách a Predsedníctvo SNR ju neschválilo (pomer hlasov bol 10:10), bolo rozhodnuté. Predstavitelia
ČNR vyhlásili ďalšie rokovania so slovenskou stranou za bezpredmetné a ďalší priebeh rokovania sa
ponecháva na víťazov volieb v júni 1992.
Aj vtedy, aj s odstupom času sa dá povedať: kapitulovali, "hodili flintu do žita" a nechali to na ODS a
HZDS (dôvody?), ktoré boli jasnými favoritmi volieb.
Tušili, ako sa to skončí
Výsledky volieb z 5. – 6. júna 1992 to potvrdili (HZDS 37,26 %, KDH 8,88 %, SNS 7,93 % a ODU (VPN)
4,03 %. Základná výčitka proti spôsobu rozdelenia, ktorá pretrváva, je, že nebolo referendum. Ale strany
na Slovensku, ktoré nejakým spôsobom boli spojené s predstavou českej politickej scény o úprave
vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov, sa predsa nedostali ani len do parlamentu.
Porážku utrpelo aj KDH, veď v roku 1990 pri voľbách do SNR získalo 19,20 % a teraz 8,88 % hlasov.
Pritom voliči vedeli, keď dali vysokú dôveru politickej reprezentácii HZDS, že je to strana, ktorá má v
programe aj variant rozdelenia spoločného štátu. Zúčastnil som sa na volebnej kampani v
Západoslovenskom kraji, ktorý má blízko k Morave. Nepamätám sa, že by dominovali vo volebnej
kampani otázky rozdelenia spoločného štátu. Ale sociálne áno. Slovensko v tom čase malo už vyše 10percentnú nezamestnanosť, ČR minimálnu. Vo Vladimírovi Mečiarovi voliči videli predovšetkým politika,
ktorému možno dôverovať, že ich ochráni pred sociálno-ekonomickými problémami, ktoré boli výsledkom
reformy prichádzajúcej z Čiech.
Po voľbách sa začali rozhovory o osude spoločného štátu medzi ODS a HZDS. Zúčastnil som sa na
niektorých ako ad hoc prizývaný. Mal som dojem, že obidve strany tušia, ako sa to skončí. Pre ekonóma
Klausa, ktorý presadzoval šokovú terapiu, nebol prijateľný žiadny kompromis, ktorý by obmedzoval zo
strany národných republík riadenie ekonomiky a spoločnosti z jedného centra. Pre Mečiara bol politickou
nutnosťou pravý opak. A to pre sociálnu stránku, ako aj z hľadiska zavŕšenia emancipačného procesu.
V tejto fáze už bol vplyv na osud spoločného štátu zo strany KDH a Jána Čarnogurského zanedbateľný.
Delegácie sa oťukávali najmä preto, že česká strana už dávnejšie prezentovala slovenských politikov
ako rozbíjačov štátu a strkala im do rúk čierneho Petra, i keď prípravy k rozdeleniu štátu robila už oveľa
skôr.
Súbežne s rokovaniami prijala SNR Deklaráciu o zvrchovanosti (17. júla 1992) a novú Ústavu (1.
septembra 1992). Za pozornosť stojí, že ešte pred prijatím Deklarácie o zvrchovanosti, o mesiac skôr,
19. júna 1992 v Bratislave počas rokovaní bola schválená dohoda ODS a HZDS, ktorá sa hodnotí ako
dohoda o rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky (Jan Rychlík). V ďalšej etape sa už len
hľadal spôsob, ako rozdeliť spoločný štát tak, aby to bol pokojný akt s rozhodujúcou účasťou
najvyššieho zákonodarného orgánu – Federálneho zhromaždenia. Po rôznych peripetiách bol ústavný
zákon o zániku ČSFR 25. novembra 1992 schválený.

Voči svetu jednohlasne
Keď sa čím ďalej, tým viac ukazovalo, že spoločný štát sa už neudrží a hľadali sa spôsoby jeho
rozdelenia, tak sa v zahraničí stupňovala kampaň zameraná proti Slovensku, kde sa derú k moci
separatistické sily. Boli sme vykresľovaní ako nedôveryhodní. Pôsobil som v tom čase v zahraničnom
výbore NR SR ako jeho predseda. Keď sa obdobné názory – otázky opakovali aj na prijatiach
zahraničných diplomatov akreditovaných v ČSFR, rozhodli sme sa urýchlene prejaviť našu vôľu, že
chceme byť súčasťou zjednocujúcej sa Európy, a to zodpovedným spôsobom.
3. decembra 1992 sa zišla Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) a poslancom sme predložili
návrh dvoch rezolúcií. Prvá: "Vyhlásenie NR SR o členstve Slovenskej republiky v Rade Európy a
prevzatí záväzkov z medzinárodných zmlúv" konštatuje, že Slovenská republika ako jeden z dvoch
nástupníckych štátov ČSFR je pripravená plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv ČSFR a z
cieľov štatútu Rady Európy. Druhá rezolúcia: "Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k
parlamentom a národom sveta" proklamuje, že Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych
štátov Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa stotožňuje s cieľmi a zásadami v Charte
Organizácie Spojených národov a má záujem stať sa jej členom.
NR SR po krátkej diskusii obidve rezolúcie de facto jednohlasne odsúhlasila. Zo 150 poslancov 148 bolo
za a u dvoch sa vyskytli problémy technického charakteru. Za rezolúciu hlasovali aj poslanci, ktorí
hlasovali proti alebo sa zdržali pri hlasovaní o zvrchovanosti a Ústave SR. Tieto rezolúcie vyvolali
pozornosť v zahraničí a boli prijaté pozitívne. Škoda, že konsenzus, ktorý sa vtedy podarilo dosiahnuť na
politickej scéne Slovenskej republiky, sa po roku 1993 zmenil na súperenie dvoch blokov.
K 1. januáru 1993 Slovenskú republiku uznalo 73 štátov a k 7. januáru 1993 rovných sto. Onedlho nás
prijali ako členský štát OSN.
Občania nezlyhali, ide sa ďalej
Dvadsať rokov Slovenskej republiky je v podstate úspešným príbehom, ktorý nepotvrdil čierne
predpovede, že sa čoskoro zrútime a skrachujeme. Za dvadsať rokov sa Slovensko dostalo na orbitu
civilizačného progresu a napriek okolnostiam, ktoré sme my nezavinili (kríza), sa snažíme na nej udržať.
Zdržali nás turbulencie spojené so silovou politikou Mečiara, ale aj so zlyhaním mnohých ďalších
politických elít. Nezlyhali občania, ktorí napriek všetkému svojou trpezlivosťou a usilovnosťou podmienili
ďalší spoločenský vývoj v krajine.
Vízia budúcnosti Slovenska je spojená s rozvojom Európy, prostredia v ktorom sa nachádzame a s
ktorým sme spojení množstvom vzájomných kooperačných aktivít. Akt vzniku Slovenskej republiky z 1.
januára 1993 a vznik tejto republiky je spojený s myšlienkou zachovania identity a rozvoja slovenskej
spoločnosti aj prostredníctvom štátu.
Je na nás, aby sme ho zdokonaľovali a kontrolovali tých, ktorým raz za štyri roky dávame svoju dôveru.
Nebohý pápež Ján Pavol II. nám svojho času odkázal: "Slováci, nebojte sa!"
Ivan Laluha (1932) V rokoch 1951 – 1957 študoval históriu na univerzitách v Moskve a Odese, v roku
1967 sociológiu v Belehrade. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na VŠE v Bratislave. V roku 1970 bol
vylúčený z komunistickej strany. Počas normalizácie pôsobil ako výskumný pracovník v Ústave životnej
úrovne, neskôr v Ústave sociálneho rozvoja a práce. Patril medzi blízkych spolupracovníkov Alexandra
Dubčeka. Vo februári 1990 nastúpil ako poslanec za hnutie VPN do Snemovne ľudu Federálneho
zhromaždenia Československa. Vo VPN predstavoval frakciu bývalých reformných komunistov Obroda.
Po rozkole vo VPN v roku 1991 prešiel do HZDS a po voľbách v roku 1992 sa stal poslancom SNR. Po
odchode z HZDS pôsobil ako člen Sociálnodemokratickej strany Slovenska (1994 – 1995). Prednášal na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde je od roku 2010 emeritným profesorom. Je nositeľom Radu
Ľudovíta Štúra II.
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10. Indickí násilníci pred súdom
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:30; 07/01/2013; Správy a komentáre; zo zahraničia;
Ľubomír Huďo]
Miro Frindt, moderátor: "Päť Indov si vypočulo pred súdom v Dillí obžalobu zo znásilnenia a vraždy
dvadsaťtriročnej študentky medicíny. Za čin, ktorý vyvolal mimoriadnu pozornosť v Indii i zahraničí, hrozí
obžalovaným trest smrti. K zločinu došlo minulý mesiac v autobuse."
Ľubomír Huďo, redaktor: "Súd vyhovel žiadosti prokuratúry, aby oboznámil obvinených so žalobou za

zatvorenými dverami. Procesy v prípadoch znásilnenia sa v Indii bežne konajú bez účasti verejnosti,
okrem iného s ohľadom na bezpečnosť obžalovaných. Verejnosť pobúrená mimoriadnou brutalitou
prípadu a neschopnosťou polície chrániť obete protestuje v uliciach a pre skupinu násilníkov žiada
najvyšší trest. Na pasivitu úradov reagujú protestujúci aj hladovkou."
Babu Singh, demonštrujúci hladovkár: "Vlastne sa nič nedeje. Vláda zvolila ľahostajný prístup namiesto
toho, aby počúvala naliehavé legitímne výzvy obyvateľov. Inokedy dokáže okamžite konať, prečo nie
teraz?"
Ľubomír Huďo, redaktor: "Na dievča a jej priateľa zaútočil okrem piatich obžalovaných aj
sedemnásťročný mladík. Ako mladistvý nebude súdený s päticou dospelých, ale čaká ho súd pre
mladistvých. Dvaja z mužov údajne poskytli súdu dôkazy a sú ochotní vypovedať proti ostatným
výmenou za miernejší trest. Obžalovaní majú problém s obhajcami, stovky právnikov ich odmietli
obhajovať, pretože to považujú za nemorálne. Indické súdy sú navyše povestné svojou pomalosťou a
niektoré prípady trvajú dokonca desaťročia."
Vidžaj Bahuguna, minister štátu Uttarakhand: "Hovoril som s ministrom spravodlivosti. Uistil ma, že
všetkých päťstoštyridsať súdnych pojednávaní v súvislosti s násilím na ženách bude uzavretých do pol
roka, súdy ich budú riešiť prednostne."
Ľubomír Huďo, redaktor: "Medzitým už v Dillí našli ďalšiu obeť hromadného znásilnenia a následnej
vraždy. Dvadsaťjedenročné dievča, nezvestné niekoľko dní, neprišlo z práce. Polícia zistila, že ju
prepadli traja muži. Dvoch z nich po čine zadržali a tretí je na úteku."
Miro Frindt, moderátor: "O tragédii a pomeroch v Indii budeme hovoriť s Ladislavom Lysákom z Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dobrý večer, vitajte."
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer prajem."
Miro Frindt, moderátor: "Pán Lysák, vy ste pôsobili v Indii aj ako veľvyslanec. Poznáte to prostredie.
Naozaj je násilie v Indii voči ženám také časté? Po minulotýždňovom úmrtí sa tá situácia ešte viac
vyhrotila."
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Mám taký dojem, že nielen India, ale
celosvetovo posledný vývoj situácie, ktorý priniesla a zosilnila aj globálna kríza, sa prejavuje aj v tejto
polohe. Pochopiteľne v Indii, podobne ako aj v iných štátoch, vrátane Spojených, vrátane Slovenskej
republiky dochádza aj k takýmto prípadom. Poznáme ich. Ale v tomto prípade ide o skutočne brutálny
čin, ktorý podľa môjho názoru je jednoznačne dôsledkom zosilnených agresívnych tendencií, ktoré sú
dôsledkom práve tých uvoľnených pozícií, ktoré prináša štýl, ktorý nie je vlastný indickému spôsobu
života."
Miro Frindt, moderátor: "Tieto prípady sa stali v Dillí, čo je veľké mesto."
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Áno."
Miro Frindt, moderátor: "Ako tam potom funguje život? Sú tamojší obyvatelia naozaj takí ľahostajní?
Lebo vlastne tá tragédia, keď ju popisovali tí ľudia, ktorí boli pri nej, ten priateľ tej ženy, ktorá zomrela,
tvrdili, že kričali a nikto im nepomohol, že je v Dillí taká ľahostajnosť?"
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "... že toto ani mne nie je teraz
pochopiteľné, pretože s ničím podobným sme nemali šancu nielen my počas nášho pobytu, keď sme boli
v Dillí, ktoré je dvakrát väčšie ako Slovenská republika, pokiaľ ide o počet obyvateľov, že nič podobné
neexistovalo. Naopak, mali sme niekedy dojem, že polícia zasahovala ďaleko rýchlejšie alebo
razantnejšie než sme boli zvyknutí tu. Preto tieto posledné tendencie vyzývajú otázku. A ešte ak
dovolíte, by som doplnil. Samozrejme sme sa pýtali aj našich indických priateľov, ktorí aj tu u nás v
Bratislave alebo v Slovenskej republike pôsobia, ako to na nich pôsobí. Je jasné, že oni hovoria, to je
nebývalá surovosť, aká sa prejavila a tá musí byť riešená."
Miro Frindt, moderátor: "Aké je v Indii postavenie žien?"
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No, treba brať, že India je jedna celá
tri miliardy ľudí. A nie sú tam len hinduisti, moslimovia a tak ďalej, je tam obrovské kvantum. Ale ak
hlavná je teda hinduistická poloha, žena bola trošku v inej polohe, než sme zvyknutí v Európe.
Nakoniec..."
Miro Frindt, moderátor: "V čom?"

Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No bola v tejto polohe, že muž bol
pánom. Ináč v podstate aj u nás to nebolo celkom odlišné od tejto polohy. Ale ak narážate na otázku
postavenia žien teraz, je aj v našej tlači dostatok dôkazov o tom, že množstvo utratených detí
nenarodených, najmä pokiaľ ide o dievčatá, je absurdne veľké. Niekedy to uteká do percent, ktoré sú
naozaj nepochopiteľné. A nízky počet dievčat alebo žien je tam veľmi, veľmi citeľný."
Miro Frindt, moderátor: "Narážal som skôr na to, že vlastne podľa prieskumu deväťdesiatpäť percent
páchateľov znásilnenia, hovoríme v Indii, je takých, ktoré obeť poznala. Preto sa pýtam, že aký je ten
vzťah k ženám."
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Pán moderátor, ja nechcem
spochybňovať to číslo, ale vidí sa mi aj po konzultáciách, keď toto čítam, nielen tých deväťdesiatpäť, aj
nižšie bývajú, že je to nadnesené. Ale je pravda, že rodina aj u nás, aj slovenská rodina zatĺka, pokiaľ
ide o udávanie takýchto informácií o poškodení alebo znásilnení žien. Aj u nás to je veľmi často
zatĺkané. Takže osobne si myslím, je to ďaleko viacej, ale je dosť snáh počínajúc Gándhím, počínajúc
ďalšími Indirou Gándhíovou a podobne, tam tie záležitosti sa viditeľne zlepšujú."
Miro Frindt, moderátor: "Je to teda aj v Indii dlhodobý problém, ako hovoríte, ale prečo, podľa vás, ako si
vysvetľujete, že práve tá posledná obeť alebo tá posledná príhoda, tragédia vyvolala takú veľkú vlnu
tých protestov?"
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ja sa vrátim k tomu, čo bolo aj za
čias, keď ešte pôsobil Gándhí. Boli veľké obete desaťtisícové. Ale akonáhle to prekročilo určitú mieru,
Indovia sú trpezliví. Ináč my máme s nimi dosť zhodných vlastností. Akonáhle to prekročí aj v tomto, v
prípade tak, ako bolo už bolo ... pochodov a podobne, Indovia začnú pôsobiť tak. A to, čo sme
registrovali teraz, odsúdenie alebo žiadosť o odsúdenie na smrť, ja si myslím, že toho je dôkazom."
Miro Frindt, moderátor: "A ako funguje v Indii polícia, keď mnohí kritizovali a aj vlastne tí protestanti
kritizujú políciu, že často nie je schopná zasiahnuť?"
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ja toto nemôžem..."
Miro Frindt, moderátor: "Z toho vašeho poznania."
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Nie. Počas môjho pôsobenia, pokiaľ
sme potrebovali a boli tam niektoré prípady, že boli aj nejaké ataky avizované voči našej ambasáde, to
bolo 1998 - 1999, okamžite, akonáhle sme nahlásili, boli tam. A to nie je len môj poznatok, to hovorili aj
všetci ostatní ambasádori, vrátane Američanov. Takže ja toto beriem ako akúsi mimoriadnu situáciu,
ktorá vyvolala. Ale ak dovolíte, dodám. To, čo som začínal, že tieto situácie začínajú, aj v Pakistane
začína. Podobne, to znamená, že to je otázka zásadných problémov, ktoré tu existujú spoločensky."
Miro Frindt, moderátor: "Pán Lysák, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, aj za váš komentár. Dovidenia
niekedy nabudúce."
Ladislav Lysák, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ďakujem aj ja."

Späť na obsah

11. Firma, ktorá ani cez krízu neprepúšťala
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 08/01/2013; s.: 20; HN+; Petra Jamrichová]
Color Company, ktorá vyrába farby a laky, síce založili traja kamaráti, no dnes sa stáva rodinným
podnikom.
Rodinné firmy
V projekte HN+ vám predstavujeme slovenské firmy, ktoré riadia podnikatelia so svojimi rodinnými
príslušníkmi. Dnes Color Company.
Petra Jamrichová petra.jamrichova@ecopress.sk
Dubnica nad Váhom - Risk je zisk. Porekadlo, ktoré pozná každý z nás, no už málokto naberie odvahu a
aj sa podľa neho správa. Spoločnosť Color Company z Dubnice nad Váhom, ktorú spoluvlastnia Ivan
Heštera, Dušan Buček a Ladislav Dvorský, je výnimka. Navyše, úspešní podnikatelia by pokojne mohli
dodať, že keď už riskovať, tak poriadne. ,,Podnik sme založili v roku 1999. Aby sme tak mohli urobiť,
museli sme si požičať väčšie množstvo peňazí," vyhlásil Ivan Heštera. Z banky však nedostali ani

korunu. ,,V tom čase nefungoval systém úverov a my sme boli mladý podnik. Financie na rozbeh sme
získali od rodiny a známych," dodáva Buček. Rodinkárčenie netolerujú Color Company, ktorá vyrába
farby, laky a rôzne prostriedky na ochranu dreva, je rodinná firma. Hoci ju vlastnia traja biznismeni, ešte
pred tým, ako spolu začali podnikať, boli kamaráti. Proces transformácie na rodinnú spoločnosť sa začal
asi pred dvoma rokmi, keď do firmy po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave nastúpila
Hešterova dcéra Ivana. ,,Určite by sme boli radi, keby časom o nástupníctvo prejavili záujem aj moje a
Dušanove deti," vraví Dvorský. Ako sa všetci traja zhodujú, ,,rodinkárčenie", netolerujú. ,,Ľudí prijímame
na základe odbornosti a zodpovednosti k práci," reaguje Heštera. Na otázku HN, ako chcú motivovať
deti, aby v rodinnom biznise pokračovali, Dvorský odpovedá, že to zrejme ani nebude treba. ,,Naše deti
vidia, že keď sa snažíte, je to zúročené. Taktiež vidia i fakt, že keď ste vo svojom, nie ste nikým
limitovaný a na nikoho odkázaný. Za svoje rozhodnutia plne nesiete zodpovednosť. Myslím si, že je to
lákadlo samo osebe." Toto a fakt, že firma nerástla enormným, ale postupným tempom, sa zaslúžilo o to,
že prepúšťať ľudí počas prvej vlny krízy nemuseli. ,,To je jedna z vecí, na ktorú sme hrdí. Pokiaľ niekoho
zamestnáme, máme zodpovednosť, a tej sa nechceme zbaviť pri prvom probléme," reaguje Buček.
Color Company dnes zamestnáva asi dve desiatky Slovákov. Rástli postupne Recesia sa na nich
zapísala, no nie v tom - pre drvivú väčšinu slovenských firiem - kritickom roku 2009. ,,Mali sme ešte
zákazky. U nás to funguje tak, že keď sa začne niečo stavať, my to hneď nepocítime. Zákazku získame
v momente, keď stavba stojí a začína sa pracovať na detailoch. Krízu sme tak pocítili s asi ročným
odstupom," hodnotí Heštera. Color Company sa do obchodného registra zapísala v roku 1999, o rok
neskôr už reálne aj začala vyrábať. Samotným problémom bolo, ako nám vysvetľujú podnikatelia, vôbec
nájdenie vhodných priestorov. ,,Ako výrobcovia lakov, náterov sme museli spĺňať naozaj prísne
ekologické pravidlá. Nakoniec sa to podarilo, priestory sme našli v neďalekej obci Beluša a neskôr v
Dubnici nad Váhom, kde firma sídli dodnes," vraví Buček. Vo firme spočiatku pracovali len oni traja,
prvých zopár zamestnancov prijali po dvoch rokoch fungovania. ,,Založiť firmu, zobrať úver, vytvoriť
vlastnú značku produktov a umiestiť ich na trhu znie šialene, vyrovnáva to však fakt, že môj otec, ako aj
jeho partneri vedeli, do čoho idú," vraví Ivana. Ešte pred pádom komunistického režimu začali Heštera,
Buček i Dvorský pracovať pre firmu Slovlak. ,,Spoznali sme tento biznis. Každý z nás bol dobrý v tom, v
čom robil. Na odchod z tejto firmy nás však donútili okolnosti," spomína Heštera s tým, že po privatizácii
tohto podniku sa Slovlak začal uberať iným smerom, ako si oni predstavovali. ,,A to bol moment, keď
sme si povedali, že ideme do vlastného. Ostávalo nám presvedčiť už len manželky," smejú sa
podnikatelia. Color Company je dnes firma, ktorá nie je veľká, má však už pevne vybudovanú pozíciu na
trhu. Dodáva do Česka, snaží sa i o Ukrajinu, Poľsko a Maďarsko. ,,Toto sú trhy, ktoré nás zaujímajú."
Podnik okrem technológií a výrobných priestorov vlastní aj predajňu s názvom Farby-laky. Jej otvorenie
trojica zdôvodňuje tým, že pokiaľ chcú byť úspešní a budovať si meno, potrebujú vyvíjať nové výrobky.
Ročne na trh uvedú aspoň jeden či dva: ,,A čo je lepšie na testovanie trhu ako vlastná prevádzka?"
Tester na zákazníkov Color Company je firma, ktorej produkty nájdete aj v zahraničných obchodných
reťazcoch ako Baumax či Hornbach. ,,Takmer v každej predajni farieb na Slovensku nájdete naše
výrobky," vraví Heštera. Mimochodom, dcéra Ivana sa postarala aj o rozbeh biznisu so sviečkami.
Výrobcovia lakov a farieb totiž majú hluché obdobie počas zimy. ,,Rozmýšľali sme, do čoho sa pustiť,
aby sme to vykompenzovali a prácu pre ľudí zabezpečili. Zišli nám na um sviečky s tým, že ich
vyrábame na obdobie Dušičiek a Vianoc. Tento rok chceme odštartovať aj s veľkonočným sortimentom,"
dodáva Ivana.
"Založiť firmu, zobrať úver, vytvoriť vlastnú značku produktov a umiestiť ich na trhu znie šialene,
vyrovnáva to však fakt, že môj otec, ako aj jeho partneri vedeli, do čoho idú. Ivana Hešterová
Spoločnosť Color Company, ktorá vznikla v roku 1999, založili traja kamaráti (zľava) Dušan Buček,
Ladislav Dvorský a Ivan Heštera. Do firmy zhruba pred dvomi rokmi prišla i Hešterova dcéra Ivana.
Kto je kto vo firme Ivan Heštera spoluzakladateľ, spolumajiteľ firmy, riaditeľ predaja Ivana Hešterová na
starosti má reklamu, marketing, produkciu a odbyt, rozbieha aj ďalšiu divíziu vo firme, a to výrobu a
predaj sviečok Ladislav Dvorský spoluzakladateľ, spolumajiteľ firmy, marketingový a ekonomický riaditeľ
Dušan Buček spoluzakladateľ, spolumajiteľ firmy, riaditeľ vývoja a výroby
Dotazník Ivan Heštera pre HN: Váš najšialenejší nápad v podnikaní? Vôbec začať podnikať. Váš
najväčší trapas v podnikaní? Nespomínam si na žiaden. Najväčší úspech v podnikaní? Súčasná pozícia
našej spoločnosti na trhu. Najväčšia inovácia v podnikaní? Jednoznačne automatizácia výroby. Ako ste
dokázali motivovať deti, aby kráčali vo vašich šľapajach? Priebežne som zapájal deti do výrobného
procesu už počas štúdií. Koľko hodín denne pracujete? Podnikanie nie je na pár hodín, je to životný štýl.
Z toho vyplýva, že pracujem toľko, koľko je potrebné. Ako najlepšie relaxujete? S rodinou a priateľmi. Čo
vás vie pri podnikaní najviac vytočiť? Nechuť ľudí pracovať poctivo.
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12. Cvičná firma Ovečka sa dostala do finále

[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 08/01/2013; 01/2013; s.: 8; z vašich
listov; JAROSLAV GRAJCIAR]
Do druhého ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer sa zapojili študenti tretieho
ročníka odboru obchodná akadémia SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene so svojou cvičnou
firmou Ovečka, s. r. o. Porota z 37 prihlásených podnikateľských zámerov vybrala do užšieho výberu päť
projektov, medzi nimi aj náš; zámer na výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka. Projekty hodnotila
porota zložená zo zástupcov ŠIOV-u, Katedry pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a
partnerov zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Národnej agentúry pre rozvoj malého a
stredného podnikania. Naša cvičná firma sa umiestnila na štvrtom mieste. O lepšie umiestnenie ju obrali
drobné chyby, ktoré vyplynuli z neskúsenosti, vzhľadom na to, že cvičná firma funguje len od septembra.
Výsledky súťaže vyhlásili na 15. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Národnom tenisovom centre
Bratislave. JAROSLAV GRAJCIAR
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13. Firma, ktorá ani cez krízu neprepúšťala
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 08/01/2013; Petra Jamrichová]
Color Company, ktorá vyrába prostriedky na ochranu dreva, rodinným podnikom nebola vždy.
Transformáciu spustila len nedávno.
Risk je zisk. Porekadlo, ktoré pozná každý z nás, no už málokto naberie odvahu a aj sa podľa neho
správa. Spoločnosť Color Company z Dubnice nad Váhom, ktorú spoluvlastnia Ivan Heštera, Dušan
Buček a Ladislav Dvorský, je výnimka. Navyše, úspešní podnikatelia by pokojne mohli dodať, že keď už
riskovať, tak poriadne. "Podnik sme založili v roku 1999. Aby sme tak mohli urobiť, museli sme si požičať
väčšie množstvo peňazí," vyhlásil Ivan Heštera. Z banky však nedostali ani korunu. "V tom čase
nefungoval systém úverov a my sme boli mladý podnik. Financie na rozbeh sme získali od rodiny a
známych," dodáva Buček.
Rodinkárčenie netolerujú
Color Company, ktorá vyrába farby, laky a rôzne prostriedky na ochranu dreva, je rodinná firma. Hoci ju
vlastnia traja biznismeni, ešte pred tým, ako spolu začali podnikať, boli kamaráti. Proces transformácie
na rodinnú spoločnosť sa začal zhruba pred dvoma rokmi, keď do firmy po skončení Ekonomickej
univerzity v Bratislave nastúpila Hešterova dcéra Ivana. "Určite by sme boli radi, keby časom o
nástupníctvo prejavili záujem aj moje a Dušanove deti," vraví Dvorský.
Ako sa však všetci traja zhodujú, "rodinkárčenie" v zmysle, že im zavolá niekto známy a bude sa snažiť
u nich zamestnať seba či svojho blízkeho, netolerujú. "Ľudí prijímame na základe odbornosti a
zodpovednosti k práci," reaguje Heštera. Na otázku HN, ako chcú motivovať deti, aby v rodinnom biznise
pokračovali, Dvorský odpovedá, že to zrejme ani nebude treba. "Podnikanie je životný štýl. Naše deti
vidia, že keď sa snažíte, je to zúročené. Taktiež vidia i fakt, že keď ste vo svojom, nie ste nikým
limitovaný a na nikoho odkázaný. Za svoje rozhodnutia plne nesiete zodpovednosť. Myslím si, že je to
lákadlo samo osebe."
Rástli postupne
Toto a zrejme i fakt, že firma nikdy nerástla enormným, ale postupným tempom, sa zaslúžilo o to, že
prepúšťať ľudí počas prvej vlny krízy nemuseli. "To je jedna z vecí, na ktorú sme najviac hrdí. Pokiaľ
niekoho zamestnáme, máme zodpovednosť, a tej sa nechceme zbaviť pri prvom probléme," reaguje
Buček. Color Company dnes zamestnáva asi dve desiatky Slovákov.
Recesia sa na nich zapísala, no nie v tom – pre drvivú väčšinu slovenských firiem – kritickom roku 2009.
"Mali sme ešte zákazky. U nás to funguje tak, že keď sa začne niečo stavať, my to hneď nepocítime.
Zákazku získame v momente, keď stavba stojí a začína sa pracovať na detailoch. Krízu sme tak pocítili s
asi ročným odstupom," hodnotí Heštera.
Z dôvodu krízy a diania vo svete
Trojica kamarátov biznismenov si teda na štart požičala peniaze od známych a rodiny. Dvorský tvrdí, že
to bolo naozaj rizikové obdobie. "Opustiť istú prácu, založiť novú firmu na zelenej lúke . Veru neviem, či
by sme podobnú odvahu nabrali aj teraz. Bolo to však správne rozhodnutie." Color Company sa do
obchodného registra zapísala v roku 1999, o rok neskôr už reálne aj začala vyrábať. Samotným
problémom bolo, ako nám vysvetľujú podnikatelia, vôbec nájdenie vhodných priestorov. "Ako výrobcovia
lakov, náterov sme museli spĺňať naozaj prísne ekologické pravidlá. Nakoniec sa to podarilo, priestory
sme našli v neďalekej obci Beluša a neskôr v Dubnici nad Váhom, kde firma sídli dodnes," vraví Buček.
Vo firme spočiatku pracovali len oni traja, prvých zopár zamestnancov prijali po dvoch rokoch
fungovania.

"Založiť firmu, zobrať úver, vytvoriť vlastnú značku produktov a umiestiť ich na trhu znie šialenie,
vyrovnáva to však fakt, že môj otec, ako aj jeho partneri vedeli, do čoho idú," vraví Ivana. Ešte pred
pádom komunistického režimu začali Heštera, Buček i Dvorský pracovať pre firmu Slovlak. "Spoznali
sme tento biznis. Každý z nás bol dobrý v tom, čom robil. Na odchod z tejto firmy nás však donútili
okolnosti," spomína Heštera s tým, že po privatizácii tohto podniku sa Slovlak začal uberať iným
smerom, ako si oni predstavovali. "A to bol moment, keď sme si povedali, že ideme do vlastného.
Ostávalo nám presvedčiť už len manželky," smejú sa podnikatelia.
Color Company je dnes firma, ktorá nie je veľká, má však už pevne vybudovanú pozíciu na trhu. Dodáva
do Česka, snaží sa i o Ukrajinu, Poľsko a Maďarsko. "Toto sú trhy, ktoré nás zaujímajú. Radi by sme
prerazili aj v takom Rakúsku či Nemecku, ale to je bez šance," vraví Buček. Zdôvodňuje to tým, že kým
producenti z týchto krajín nemajú problém dodávať na Slovensko, opačne to neplatí: "Funguje tu tiež
akýsi lokálpatriotizmus, ktorí Slováci väčšinou nepoznajú."
Tester na zákazníkov
Tento kamarátsko-rodinný podnik dnes okrem technológií a výrobných priestorov vlastní aj predajňu s
názvom Farby-laky. Jej otvorenie trojica zdôvodňuje tým, že pokiaľ chcú byť úspešní, budovať si meno,
potrebujú vyvíjať nové výrobky. Ročne na trh uvedú aspoň jeden či dva: "A čo je lepšie na testovanie
trhu ako vlastná prevádzka, kde reálne vidíte, po čom je dopyt?" Color Company je firma, ktorej výrobky
nájdete aj v zahraničných obchodných reťazcoch ako Baumax či Hornbach. "Takmer v každej predajni
farieb na Slovensku nájdete naše výrobky," vraví Heštera.
Mimochodom, dcéra Ivana sa postarala aj o rozbeh biznisu so sviečkami. Výrobcovia lakov a farieb totiž
majú hluché obdobie počas zimy, keď im výroba výrazne klesne. "Rozmýšľali sme, do čoho sa pustiť,
aby sme to vykompenzovali a prácu pre ľudí zabezpečili. Zišli nám na um sviečky s tým, že ich
vyrábame na obdobie Dušičiek a Vianoc. Tento rok chceme odštartovať aj s veľkonočným sortimentom,"
dodáva Ivana.
Rozhodovanie za okrúhlym stolom
Pri rodinnej firme zväčša platí, že hlavné slovo má riaditeľ. Tu, v zásadných otázkach, rozhodujú
Heštera, Dvorský a Buček. "Zavrieme sa do kancelárie a za okrúhlym stolom rozhodneme. Žiadny krok,
ktorý by mohol ovplyvniť budúcnosť podniku, neurobíme bez toho, aby o tom niekto z nás nevedel,"
odhaľuje Dvorský. Dodáva, že hoci argumentácia je niekedy tvrdá, dohodnúť sa vedia. "Vždy sa musí
nájsť riešenie," uzatvára trojica podnikateľov.
Petra Jamrichová
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14. Pripravte sa na prijímačky lepšie než iní. Vieme, kde
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 10/01/2013; s.: 20,21; MOJA KARIÉRA; redakcia]
Chystáte sa na vysokú školu? Ak chcete mať väčšiu istotu, že sa na vysnívaný odbor dostanete, zapíšte
sa na niektorý z prípravných kurzov. Prijatie, samozrejme, negarantujú, no vaše šance môžu reálne a
výrazne zvýšiť. Niektoré školy uvádzajú, že prijímačky úspešne zvládne až 70 percent absolventov
kurzov.
Škola Dátum Miesto Informácie Kontakt Cena (EUR)
Trnavská univerzita Právnická fakulta 16. 2. 2013 - 27. 2. 2013 Trnava Kurz trvá 10 týždňov, každú
sobotu od 9.00 do 17.00 hod. iuridica.truni.sk 160
Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo hudobnodramatického umenia 23.
2. 2013 (9.00-13.00) Nitra Kurz pre potenciálnych záujemcov o štúdium uvedeného študijného programu
v nadväznosti na Deň otvorených dverí UKF realizovaný doktorandmi a pedagógmi Katedry hudby PF
UKF v Nitre. Záujemcovia sa oboznámia s obsahom štúdia praktických predmetov Javiskový pohyb a
Tanečná prax. pf.ukf.sk 20
Pedagogická fakulta, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 25. 5. 2013 a 1. 6. 2013 (9:00 - 13:00)
Nitra Kurz pre potenciálnych záujemcov o štúdium učiteľského študijného programu výtvarné umenie.
pf.ukf.sk 25
Pedagogická fakulta, telesná výchova v kombinácii, šport a rekreácia 27 .4. 2013 (8:00 -14:00) Nitra
Kurz je určený záujemcom o štúdium učiteľského študijného programu telesná výchova a šport a
rekreácia. pf.ukf.sk 30
Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4. a 4. 5. 2013 (vždy v sobotu po 6
VH, spolu 30 VH) od 9:00 hod. Banská Bystrica/ Poprad Cieľ: Pripraviť uchádzačov o štúdium na
Ekonomickej fakulte UMB na prijímaciu skúšku z matematiky. Kurz je vhodný aj ako príprava na
prijímaciu skúšku z matematiky na iné fakulty a vysoké školy ekonomického zamerania. ef.umb.sk/ef 68
Ekonomická fakulta 2., 9., 16. a 23. marca 2013 (vždy v sobotu po 6 VH, spolu 24 VH) od 9:00 hod.

Banská Bystrica/ Poprad Kurz AJ UMB ponúka aj kurzy ďalších jazykov. Cieľom je pripraviť záujemcov o
štúdium na EF UMB na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z cudzieho jazyka. Kurz je vhodný aj ako
príprava na prijímaciu skúšku na iné vysoké školy ekonomického zamerania. ef.umb.sk/ef 70
Ekonomická fakulta 18. mája 2013 (sobota) od 9:00 hod, 7 VH Banská Bystrica/ Poprad Cieľ kurzu:
Poskytnúť základné informácie o ekonomických pojmoch a vzťahoch v rozsahu vedomostí potrebných
na úspešné vykonanie prijímacej skúšky z ekonómie na Ekonomickú fakultu UMB. ef.umb.sk/ef 20
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov dva víkendy - piatok a sobota: 12. 4. - 13. 4. 2013 a
19. 4. -20.4.2013 Banská Bystrica Konzultácie zabezpečujú jednotlivé katedry fakulty a týkajú sa obsahu
všeobecnovedomostného testu a testov z cudzích jazykov. Ide o predmety: dejiny, právo, kulturológia,
ekonómia, politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, geografia, anglický, nemecký francúzsky a
španielsky jazyk. fpmv.umb.sk 60
Právnická fakulta 8 hodín od 12.1.2013 do 2. 3. 2013 v rozsahu 64 hodín Banská Bystrica Zameranie
kurzu: náuka o spoločnosti s osobitným zreteľom na Ústavu SR, slovenské a svetové dejiny,
medzinárodné vzťahy a organizácie, filozofia a ekonómia. julita.babolova @umb.sk 140
Technická univerzita Košice Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 13. 4. 2013, 20. 4., 27.
4., 4. 5. 24 hodín (4 dni po 6 hodín) Košice Prípravný kurz z matematiky pre uchádzačov o bakalárske
štúdium www.tuke.sk/ tuke/fakulty/ fberg 70 POKRAČOVANIE
Technická univerzita Košice Hutnícka fakulta, Strojárska 13. 4. 2013, 20. 4., 27. 4., 4. 05. 24 hodín (4 dni
po 6 hodín) Košice Prípravný kurz z matematiky pre uchádzačov o bakalárske štúdium www.tuke.sk/
Tuke/fakulty/hf 70
Fakulta elektrotechniky a informatiky sobota 13. 4. 2013,8:00 - 12:50 20. 4. 2013, 8:00 - 12:50 27. 4.
2013,8:00 - 12:50 4. 5. 2013, 8:00 - 12:50 11. 5.2013,08:00-12:50 Košice Prípravný kurz z matematiky
na prijímacie skúšky na FEITUKE. 30 vyučovacích hodín (5 dní po 6 hodín) www.fei.tuke.sk/ sk/studium/
uchadzaci-o-studium/ pripravne-kurzy 90
Stavebná fakulta 6. - 7. 6. 2013 Košice Kurz matematiky (I) www.tuke.sk/ tuke/fakulty/svf 40
Ekonomická fakulta začiatok 9. 2.2013 o 8:30 hod., ďalej: 23. 2., 9.3., 23. 3., 13. 4., a 27.4. 2 mesiace (6
sústredení po 6 hod.) Košice Kurz zo stredoškolskej matematiky www.ekf.tuke.sk 160
Letecká fakulta 2.9. - 6. 9. 2013 Košice Doplnkový kurz stredoškolskej matematiky, 5 dní (20 hodín). V
ponuke aj kurzy fyziky a elektrotechniky www.tuke.sk/ tuke/fakulty/lf 60
Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta UK 6 sobôt, od 23. 2. 2013 do 30. 3. 2013 Bratislava
Kurz ponúka kompletný prehľad látky požadovanej na prijímacej skúške z farmácie obsiahnutý v
skriptách na prijímacie skúšky. Výučbu zabezpečujú vysokokvalifikovaní učitelia Farmaceutickej fakulty
UK, odborníci v oblasti chémie a biológie. fpharm.uniba.sk 140
Právnická fakulta 19.1.- 16. 2. 2013 (5 sobôt) Bratislava Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2013/2014. www.flaw.
uniba.sk/ 130
Paneurópska vysoká škola Fakulta práva 28. - 31.5. Bratislava V spolupráci s Acton and Bedford ponúka
jazykovú prípravu na prijímacie pohovory na Fakultu práva PEVŠ - anglický a nemecký jazyk.
paneurouni.com 119
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 2.3. 2013 do 27. 4. 2013 v čase 8.00 - 16.00 hod, 64
hodín (32 hodín biológia, 32 hodín chémia) Košice Prípravný kurz zameraný na ich teoretickú prípravu z
predmetov biológia a chémia. Celkový rozsah kurzu bude 64 hodín (32 hodín biológia, 32 hodín chémia)
- biológia: 2.3.2013,16.3. 2013, 6. 4.2013 a 20. 4. 2013, chémia: 9.3. 2013, 23.3. 2013,13. 4. 2013 a 27.
4. 2013 www.uvlf.sk 170
Ekonomická univerzita v Bratislave 19.1. 2013 - 27. 4. 2013 Bratislava Anglický jazyk, základy
ekonómie, matematika, jazyk nemecký euba.sk 2 eurá/hod.
Všetky fakulty -januárový sobotný kurz
Všetky fakulty -februárový večerný kurz 11. 2. - 3.5. 2013 Bratislava Anglický jazyk, základy ekonómie,
matematika, jazyk nemecký euba.sk 2 eurá/hod.
Všetky fakulty - júnový intenzívny denný kurz 30. 5. - 7. 6. 2013 Bratislava Anglický jazyk, základy
ekonómie, matematika, jazyk nemecký euba.sk 2 eurá/hod.
Fakulty Hospodárskej Informatiky - kurz matematiky 25.1. 2013 - piatok od 16:00 hod, 26.1. 2013 sobota od 9:00 hod. Bratislava 60 - hodinových kurzov: (12 x 5 vyučovacích hodín) euba.sk 125
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15. Edícia Príbehy z kabelky ponúka román Okno do duše
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/01/2013; Import; TASR]
Andrea Boldišová (1976) o sebe hovorí, že nemá rada prílišnú publicitu, vraj je skôr introvertný typ,
ktorého viac než rozprávanie fascinuje hra so slovom a možnosť písať.
Bratislava 11. januára (TASR) – Román Okno do duše z pera slovenskej autorky Andrey Boldišovej
prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Je prvým tohtoročným titulom z
úspešnej edície Príbehy z kabelky. TASR informovala PR manažérka vydavateľstva Ikar Mária Lešková.

Hlavná hrdinka príbehu, uznávaná a obľúbená lektorka Niki, dôsledne ukrýva pred okolím rodinnú
tragédiu a trápi sa pre nenaplnenú lásku. Po dlhých rokoch samoty, práve vo chvíli, keď nachádza liek
na ubolenú dušu v podobe manažéra Mira a jeho malej dcérky, vtrhne jej znovu do života dávna láska a
osud ju postaví pred neľahkú skúšku. Čitateľ sa dozvie, ako v nej obstojí, pre ktorého z dvoch mužov sa
rozhodne, či otvorí konečne okno svojej duše alebo sa zľakne ďalšieho sklamania.
Andrea Boldišová (1976) o sebe hovorí, že nemá rada prílišnú publicitu, vraj je skôr introvertný typ,
ktorého viac než rozprávanie fascinuje hra so slovom a možnosť písať. V roku 2011 vyšiel vo
vydavateľstve Ikar jej románový debut Láska vo vetre. Okrem písania ju baví cestovanie, fotografovanie
a nordic walking. Aj pri týchto aktivitách spoznáva osudy rozličných ľudí, z ktorých sa potom snaží
vytvoriť príťažlivý a dynamický dej. Autorka vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu na
Ekonomickej Univerzite v Bratislave, pracuje v štátnej správe.

Späť na obsah

16. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 14/01/2013; 02/2013; s.: 13; VZDELÁVANIE; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu

ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)
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17. Palko: Nový stavebný zákon urýchli získanie povolenia na stavbu domu
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 14/01/2013; s.: 12,13; rozhovor; Eva Bullová]
Eva Bullová (c) Bratislava
Keď sa Slováci rozhodnú postaviť si vlastný rodinný dom, musia sa vopred pripraviť na zdĺhavý
administratívny kolotoč. Bežne sa stáva, že behanie po úradoch a zháňanie všetkých potvrdení trvá aj
viac ako rok. Rezort dopravy a výstavby pripravuje nový stavebný zákon a podľa štátneho tajomníka
Františka Palka prinesie zásadné zmeny, ako je spojené územné a stavebné konanie či stavebné úrady
komunikujúce elektronicky. Okrem iného bude štát aj viac pokutovať čierne stavby.
Stavebný zákon má takmer 40 rokov a ešte minulá vláda ho chcela 28. novelizáciou zmeniť. Vy onedlho
predložíte úplne nový stavebný zákon. V čom bude iný?
Riešiť bude problematiku od územného a stavebného konania až po oblasť sankcií a stavebného
dozoru. V prípade stavebného konania máme záujem na tom, aby sa rapídne znížila byrokracia v
prospech účastníkov konania, ale do tej úrovne, aby neboli ohrozené verejné záujmy. V niektorých
oblastiach budeme dokonca prísnejší, ako sme boli dodnes. V prípade územného konania chceme, aby
konanie bolo rýchlejšie a efektívnejšie. Chceme konania spájať, napríklad, čo sa týka posudzovania
vplyvov na životné prostredie. Teda máme záujem na tom, aby to išlo v rámci jedného konania a aby
účastníci nepredkladali na viaceré úrady tie isté potvrdenia. Osoby na druhej strane, teda pracovníci,
ktorí potvrdenia vydávajú, budú musieť byť ťažkí profesionáli. Odborná príprava bude ťažiskovou
doménou. Oproti súčasnému stavu chceme, aby boli začlenení do odbornej prípravy ešte predtým, ako
začnú činnosť vykonávať. Kvalifikáciu si budú musieť zvyšovať aj počas výkonu funkcie a taktiež budú
musieť absolvovať školenia a skúšky, bez ktorých nebudú môcť vykonávať svoje povolanie. Zvýši sa aj
zodpovednosť architektov, stavebných inžinierov, ako aj osôb, ktoré vykonávajú stavebno-technický
dozor.
Malá novela stavebného zákona, ktorú chcel presadiť exminister dopravy a výstavby Ján Figeľ (KDH),
riešila predovšetkým pokutovanie čiernych stavieb. Dôjde aj v tejto oblasti k zmene?
Áno, nanovo sa bude ponímať oblasť sankcií. Pokiaľ ide o finančné sankcie, pôjdeme ešte vyššie, ako
stanovuje doterajší zákon. Stanovíme maximálne a minimálne hranice. Ak bude niekto opakovane
porušovať zákon, môže dostať pokutu až do výšky dvojnásobku maximálnej hranice. Finančné sankcie
však nebudú všetko, lebo niektorí zhotovitelia sa tvárili, že im tá pokuta stojí za to, aby stavbu postavili
na čierno Preto budeme veľmi prísni v oblasti čiernych stavieb. Ak bude stavba postavená a nebude na
ňu vydané stavebné povolenie, stavba musí zmiznúť.
Kto a na koho náklady čiernu stavbu odstráni?
V prvej fáze bude vyzvaný vlastník stavby. V prípade, že sa v tejto sfére nedomôžeme práva, na rad
prichádza zhotoviteľ stavby. Máme tu súdy a tie by boli taktiež využívané. Čiernu stavbu odstráni štát na
náklady buď vlastníka, alebo zhotoviteľa.
Máte vedomosť, ako veľmi je Slovensko z pohľadu stavebníctva "čierne"?
Čierne stavby môžeme rátať nie na desiatky či stovky, ale dokonca na väčšie počty. V intraviláne
jednotlivých obcí sú podľa našich informácií tisícky čiernych stavieb. Chceme, aby ešte predtým, ako
niekto začne čiernu stavbu stavať, bola taká stavba odstránená. Každá stavba, ktorá nie je v súlade s
územným plánom, je už čierna stavba. Osoba, ktorá postaví čiernu stavbu, môže ísť dokonca na dva
roky do väzenia. Tu treba podotknúť, že za čiernu stavbu sa považuje každá zmena, napríklad aj
prístavba bez povolenia. Väčšina čiernych stavieb je práve v malých obciach. Tam je stavebným úradom
priamo obecný úrad, a teda pán starosta. Každý s každým sa pozná a všetci tí, ktorí čierne stavebné
úpravy robia, sú voličmi starostu a vtedy je z jeho pozície ťažké nevyjsť v ústrety.

Zvýšia sa aj pokuty za stavanie načierno. Na akú hodnotu?
Zatiaľ hľadáme alternatívy.
Sľubujete však aj veľké, byrokratické zmeny. Načrtnite konkrétnosti.
Vychádzame z toho, že prvostupňové stavebné úrady sú na území obcí, ktorých máme 2 880.
Pochopiteľne, že pri schvaľovaní vychádzame zo všeobecných nariadení, čo všetko je potrebné
predložiť. Dnes, keď vstupujete do stavebného konania, tak predkladáte povolenia a potvrdenia, ktoré
môžeme zrátať na desiatky kusov. Chceme zjednocovať konania. Byrokracia by teda odpadla pri tom, že
žiadateľ nemusí predkladať tie isté papiere dvom alebo viacerým štátnym úradom, ale bude to stačiť
ukázať na jednom mieste. To bude značné uľahčenie. Napríklad pri posudzovaní vplyvov na životné
prostredie odpadne až jedna štvrtina dokladov potrebných na stavebné konanie. Kým to nieje úplne
uzavreté, je ešte predčasné hovoriť o presnom počte, o koľko dokladov to bude menej.
Budú musieť tieto doklady ľudia nosiť reálne na úrady a komunikácia s nimi bude zdĺhavá a výhradne
poštou?
Nie. Nový stavebný zákon bude o elektronizácii stavebných úradov. Stavebné konanie bude
elektronické. Paralelne s prípravou zákona sa pripravuje aj spustenie elektronizácie. Počas funkčného
obdobia tejto vlády by malo byť umožnené ľuďom predkladať podklady elektronicky. Stavebný zákon by
mal platiť od 1. januára 2014.
Každý stavebný úrad bude fungovať elektronicky?
Všetky stavebné úrady budú zapojené do elektronickej komunikácie.
To znamená, že 30-a viacdňové lehoty úradov na vybavenie budú minulosťou?
Prirodzene, elektronizáciou budú vytvorené predpoklady, aby sa doba vybavenia stavebného povolenia
výrazne skrátila. Niekedy však účastník konania nedodá všetky podklady, niečo mu chýba a vtedy je
konanie prerušené. Máme však záujem na tom, aby elektronizácia viedla k zníženiu doby územného a
stavebného konania.
A čo správne poplatky za potvrdenia? Bude sa za ne platiť aj keď budú ľudia s úradom komunikovať
elektronicky?
Áno, poplatky aj pri elektronizácii úradov zostanú. Od 1. januára 2013 však platí nová úprava zákona o
správnych poplatkoch, keď sa poplatky znižovali.
V susednej Českej republike napríklad pri výstavbe rodinného domu stačí ohlásenie a nie je potrebné
stavebné povolenie. Dokonca sa stavba nemusí ani kolaudovať. Celkový proces je tak kratší a
jednoduchší. Prečo sa stavebný zákon neuberá touto cestou?
Zahraničná prax nemusí byť dobrá prax na to, aby sme sa takto uberali aj my. Stavebné povolenia
vychádzajú z územného plánu obcí. Desiatky obcí však územný plán nemajú, a teda by sme sa takýmto
príkladom mohli inšpirovať len vtedy, ak by to všetky obce spĺňali. Ak by sme upustili od kolaudácie, tak
by sme znížili úroveň toho, aby stavby spĺňali podmienky z hľadiska územného rozvoja či technickej
bezpečnosti.
Nejeden Slovák sa stretol s tým, že keď si chcel napríklad v byte odstrániť priečku, potreboval stavebné
povolenie, ktoré dostal po viac ako mesačnom čakaní. Je to podľa vás v poriadku?
Nie všetko musí ísť cez stavebné konanie, niekedy stačí ohlásenie. Keď ide o zásah do nosných
konštrukcií stavby, vtedy je nutné stavebné konanie z hľadiska bezpečnosti. Čiže nemôže ísť všetko len
cez ohlásenie.
A čo uplatniť nejaké zrýchlené konanie v takýchto prípadoch? Napríklad, kým sa reálne začne stavať
rodinný dom, prejde rok aj dva.
Nový zákon predpokladá aj zlúčené konania, najmä pri jednoduchých stavbách. Takými budú aj rodinné
domy. Zlúči sa stavebné a územné konanie. Čiže namiesto dvoch konaní, bude len jedno. Priamo pri
jednej žiadosti sa všetko vybaví naraz a výsledkom bude stavebné povolenie. To bude podstatné
ušetrenie času v procese.
Bude sa týkať zlúčené konanie aj veľkých developerských projektov? Výstavby bytových domov,
kancelárií a podobne.

Tam sa to bude dať zlúčiť iba vtedy, ak by stavba bola podrobne umiestnená v inštitúte, ktorý chceme
zaviesť, teda zastavovací plán. Ak by z územno-plánovacieho hľadiska bola stavba podrobne so
všetkými regulatívmi umiestnená zastavovacím plánom, tak vtedy by sa dalo upustiť od územného
konania a rovno by sa išlo do stavebného konania. Investor, ak bude chcieť ušetriť čas, vypracuje
zastavovací plán.
Stavebný dozor bude mať s novým zákonom zvýšenú zodpovednosť, a teda aj zvýšené kompetencie pri
svojej práci.
Áno, bude môcť pozastaviť ďalšiu výstavbu, ak dôjde k názoru, že je to v rozpore s územným alebo
stavebným povolením. Takisto bude zodpovedný za vypracovanie statických posudkov, počas priebehu
stavby bude dozor monitorovať vývoj stavby z hľadiska bezpečnosti a technických parametrov. V
prípade, že svoju úlohu nebude vykonávať zodpovedne, o oprávnenie príde.
Prinútila vás k tejto zmene tragická nehoda z konca minulého roka na diaľničnom moste pri
Kurimanoch?
Určite nie. Pripravovali sme to bez ohľadu na túto záležitosť.
Výstavbu mostov a tunelov však napriek tomu chcete kontrolovať viac ako doteraz.
Takéto špecifické stavby budú patriť do skupiny, ktorá bude charakteristická prísnejším zaobchádzaním
ako pri ostatných stavbách. Čo sa týka statických posudkov, výkonu stavebného dozoru, z hľadiska
technickej dokumentácie. Hľadíme na požiadavky praxe. Napríklad Slovenská komora stavebných
inžinierov navrhla zoznam takýchto špecifických stavieb, ktoré by mali byť pod väčším dozorom. Patria
tam mosty a lávky s rozpätím viac ako 20 metrov, priehrady so šírkou telesa nad 10 metrov a výškou
nad 3 metre, inžinierske stavby s výškou presahujúcou 30 metrov, výškové budovy s najvyšším
podlažím vo výške presahujúcej 22 metrov či športové haly a štadióny s plochou presahujúcou 400
štvorcových metrov alebo s viac ako 400 miestami pre divákov. Zatiaľ to nie je konečná verzia, len
pracovný návrh a diskutujeme o tom.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
František Palko (40)
je štátnym tajomníkom na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a sústreďuje sa na
oblasť koordinácie eurofondov. Pred nástupom do funkcie pôsobil dvanásť rokov na ministerstve financií
a v súčasnosti rieši otázky budovania bytovej výstavby a rozvoja cestovného ruchu v krajine. Vyštudoval
Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Nie všetko musí ísť cez stavebné konanie, niekedy stačí ohlásenie. Keď ide o zásah do nosných
konštrukcií stavby, vtedy je nutné stavebné konanie z hľadiska bezpečnosti.
Paralelne s prípravou zákona sa pripravuje aj spustenie elektronizácie. Počas funkčného obdobia tejto
vlády by malo byť umožnené ľuďom predkladať podklady elektronicky.
Budeme veľmi prísni v oblasti čiernych stavieb. Ak bude stavba postavená a nebude na ňu vydané
stavebné povolenie, stavba musí zmiznúť, tvrdí František Palko.
Osoba, ktorá postaví čiernu stavbu, môže ísť dokonca na dva roky do väzenia.

Späť na obsah

18. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 14/01/2013; 02/2013; s.: 6; TÉMA vzdelávanie; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne,môže dekana písomne
požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická

fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedyje odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu ste
dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)
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19. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 14/01/2013; 02/2013; s.: 12; príloha vzdelávanie;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač Nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na

Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných ILUSTRAČNÉ FOTO:
FOTOLIA testov.
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20. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 14/01/2013; 02/2013; s.: 11; téma/inzercia; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôžezúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne,môžedekana písomne
požiadať o náhradný. Musí však na tomaťvážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť

Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných ILUSTRAČNÉ FOTO:
FOTOLIA testov.
(OR)
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21. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 14/01/2013; 02/2013; s.: 9; PRÍLOHA
Vzdelávanie; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne,môže dekana písomne
požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.

V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu ste
dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)
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22. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Oravské noviny; 14/01/2013; 02/2013; s.: 9; VZDELÁVANIE; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné

Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)

Späť na obsah

23. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Liptovské noviny; 14/01/2013; 02/2013; s.: 12;
VZDELÁVANIE/INZERCIA; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne,môže dekana písomne
požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o

preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu ste
dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)

Späť na obsah

24. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 14/01/2013; 02/2013; s.: 16; PRÍLOHA, Vzdelávanie;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne,môže dekana písomne
požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou. Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ

Späť na obsah

25. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 15/01/2013; 02/2013; s.: 7; PRÍLOHA Vzdelávanie; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne,môže dekana písomne
požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie Vžiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu ste
dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)
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26. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 14/01/2013; 02/2013; s.: 8; TÉMA – VZDELÁVANIE;
JARMILA HORÁKOVÁ, OR]

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu ste
dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov.
(OR)
JARMILA HORÁKOVÁ
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27. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 15/01/2013; 02/2013; s.: 10; vzdelávanie;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač Nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.

Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných ILUSTRAČNÉ FOTO:
FOTOLIA testov.
(OR)
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28. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 15/01/2013; 02/2013; s.: 12; téma; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač Nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný

termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných ILUSTRAČNÉ FOTO:
FOTOLIA testov.
(OR)
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29. Nadácia VÚB vlani podporila 100 projektov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 14/01/2013; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Nadácia podporila aj rekonštrukciu najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci
Veľkrop, historickej fontány Neptún v Prešove či prvého slovenského gymnázia v Revúcej.
BRATISLAVA 14. januára (WBN/PR) - V uplynulom roku Nadácia VÚB pokračovala v podpore
vzdelávania, umenia a charity. Najväčší podiel financií (43,5 %) smeroval do podpory umenia a
kultúrneho dedičstva, ktoré sú nosným smerovaním Nadácie. Charitatívne projekty získali 31 % a oblasť
vzdelávania 25,5 % prostriedkov. Stovka projektov získala podporu v celkovej výške viac ako 600 000
eur.
Umenie a kultúrne dedičstvo
Nadácia VÚB sa ako jedna z mála slovenských nadácií venuje záchrane kultúrneho dedičstva. V roku

2012 pokračovala záchrana významnej slovenskej pamiatky – barokovej kalvárie v Banskej Štiavnici. V
tomto historickom meste sa podarilo obnoviť aj židovský cintorín s unikátnou stavbou domu smútku
Ciduk Hadin.
Nadácia podporila aj rekonštrukciu najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci
Veľkrop, historickej fontány Neptún v Prešove či prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Všetky tieto
projekty patria pod spoločné označenie Poklady môjho srdca. Do rozhodnutia o tom, ktorá pamiatku
získa financie na rekonštrukciu, sa môže zapojiť aj verejnosť v online súťaži. Ľudia rozhodovali medzi 6
mestskými bránami, z ktorých nakoniec vybrali Leopoldovu bránu v Komárne. Súťaže Maľba a Foto roka
predstavujú každý rok mladé slovenské umenie. Okrem finančných výhier za "obraz roka" či "fotografiu
roka" umelecké talenty predstavili svoju tvorbu na výstavách, či už na Hviezdoslavovom námestí v
Bratislave, alebo v priestoroch Dvorany v historickom centre Bratislavy.
Vzdelávanie
Nadácia tradične pomáha aj pri rozvoji ekonomickej vedy a ekonomického vysokého školstva. Už tretí
rok financuje semestrálne pôsobenie zahraničných profesorov ekonómie, ktorí na Slovensku okrem
prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom
projekte. V uplynulom roku prítomnosť zahraničných profesorov využili študenti Ekonomickej univerzity
a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. V súťaži Economicus Nadácia VÚB oceňuje
mladých ekonómov za najlepšiu vedeckú prácu publikovanú v renomovaných zahraničných časopisoch.
V roku 2012 cenu získali Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa a Tomáš Výrost z Ekonomickej univerzity za
článok publikovaný v časopise Applied Economics Letters.
Charita
Ďalšia skupina projektov mala za účel pomôcť komunite, uľahčiť život ľuďom s postihnutím alebo
podporiť zaujímavú myšlienku. Takým bol aj príspevok na hiporampu v Petržalke, ktorá pomáha deťom s
postihnutím pri hipoterapii. Aj tento rok venovala Nadácia finančné prostriedky do rehabilitačného centra
ADELI, ďalej na zakúpenie resuscitačných postelí vo Fakultnej nemocnici v Košiciach, či na nákup
špeciálneho prístroja, ktorý slúži pri liečbe komplikácií po transplantácii krvotvorných buniek u detí v
Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave.
Aj v roku 2013 bude Nadácia pokračovať v podpore vybraných oblasti formou zabehnutých grantových
programov. Ich kalendár je zverejnený na www.nadaciavub.sk. Nadácia získava finančné zdroje z
asignácie z dane z príjmu a z darov materskej VÚB banky.
Popis foto: adácia VÚB
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30. Nadácia VÚB vlani podporila 100 projektov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 14/01/2013; Aktuality.sk; SITA]
V uplynulom roku Nadácia VÚB pokračovala v podpore vzdelávania, umenia a charity. Najväčší podiel
financií (43,5 %) smeroval do podpory umenia a kultúrneho dedičstva, ktoré sú nosným smerovaním
Nadácie. Charitatívne projekty získali 31 % a oblasť vzdelávania 25,5 % prostriedkov. Stovka projektov
získala podporu v celkovej výške viac ako 600 000 eur.Umenie a kultúrne dedičstvo
Nadácia VÚB sa ako jedna z mála slovenských nadácií venuje záchrane kultúrneho dedičstva. V roku
2012 pokračovala záchrana významnej slovenskej pamiatky – barokovej kalvárie v Banskej Štiavnici. V
tomto historickom meste sa podarilo obnoviť aj židovský cintorín s unikátnou stavbou domu smútku
Ciduk Hadin.
Nadácia podporila aj rekonštrukciu najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci
Veľkrop, historickej fontány Neptún v Prešove či prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Všetky tieto
projekty patria pod spoločné označenie Poklady môjho srdca. Do rozhodnutia o tom, ktorá pamiatku
získa financie na rekonštrukciu, sa môže zapojiť aj verejnosť v online súťaži. Ľudia rozhodovali medzi 6
mestskými bránami, z ktorých nakoniec vybrali Leopoldovu bránu v Komárne. Súťaže Maľba a Foto roka
predstavujú každý rok mladé slovenské umenie. Okrem finančných výhier za "obraz roka" či "fotografiu
roka" umelecké talenty predstavili svoju tvorbu na výstavách, či už na Hviezdoslavovom námestí v
Bratislave, alebo v priestoroch Dvorany v historickom centre Bratislavy.
Vzdelávanie
Nadácia tradične pomáha aj pri rozvoji ekonomickej vedy a ekonomického vysokého školstva. Už tretí
rok financuje semestrálne pôsobenie zahraničných profesorov ekonómie, ktorí na Slovensku okrem
prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom
projekte. V uplynulom roku prítomnosť zahraničných profesorov využili študenti Ekonomickej univerzity
a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. V súťaži Economicus Nadácia VÚB oceňuje

mladých ekonómov za najlepšiu vedeckú prácu publikovanú v renomovaných zahraničných časopisoch.
V roku 2012 cenu získali Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa a Tomáš Výrost z Ekonomickej univerzity za
článok publikovaný v časopise Applied Economics Letters.
Charita
Ďalšia skupina projektov mala za účel pomôcť komunite, uľahčiť život ľuďom s postihnutím alebo
podporiť zaujímavú myšlienku. Takým bol aj príspevok na hiporampu v Petržalke, ktorá pomáha deťom s
postihnutím pri hipoterapii. Aj tento rok venovala Nadácia finančné prostriedky do rehabilitačného centra
ADELI, ďalej na zakúpenie resuscitačných postelí vo Fakultnej nemocnici v Košiciach, či na nákup
špeciálneho prístroja, ktorý slúži pri liečbe komplikácií po transplantácii krvotvorných buniek u detí v
Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave.
Aj v roku 2013 bude Nadácia pokračovať v podpore vybraných oblasti formou zabehnutých grantových
programov. Ich kalendár je zverejnený na www.nadaciavub.sk. Nadácia získava finančné zdroje z
asignácie z dane z príjmu a z darov materskej VÚB banky.
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31. Na podporu umenia išlo vlani 600-tisíc eur
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/01/2013; Z domova; tasr]
Rekonštrukcie sa vďaka financií dočkal aj najväčší vojnový cintorín v obci Veľkrop.
BRATISLAVA. Na podporu umenia, kultúrneho dedičstva, vzdelávania a charity išlo v uplynulom roku
600-tisíc eur.
Najväčší podiel financií, 43,5 percenta, smeroval do podpory umenia a kultúrneho dedičstva, charitatívne
projekty získali 31 percent a oblasť vzdelávania 25,5 percenta prostriedkov.
Dovedna získala podporu z Nadácie VÚB stovka projektov.
Vďaka podpore pokračovala v roku 2012 záchrana významnej slovenskej pamiatky barokovej kalvárie v
Banskej Štiavnici.
Podarilo sa tam obnoviť aj židovský cintorín s unikátnou stavbou domu smútku Ciduk Hadin.
Rekonštrukcie sa dočkal napríklad aj najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop,
historická Neptúnova fontána v Prešove či Prvé slovenské gymnázium v Revúcej.
Peniaze išli aj na podporu semestrálneho pôsobenia zahraničných profesorov ekonómie, ktorí na
Slovensku okrem prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom
výskumnom projekte.
V uplynulom roku prítomnosť zahraničných profesorov využili študenti Ekonomickej univerzity a
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
Ďalšia skupina projektov mala za účel pomôcť komunite, uľahčiť život ľuďom s postihnutím alebo
podporiť zaujímavú myšlienku. Takým bol aj príspevok na hiporampu v Petržalke, ktorá pomáha deťom s
postihnutím pri hipoterapii.
Finančné prostriedky venovala nadácia aj do rehabilitačného centra ADELI, ďalej na zakúpenie
resuscitačných postelí vo Fakultnej nemocnici v Košiciach či na nákup špeciálneho prístroja, ktorý slúži
pri liečbe komplikácií po transplantácii krvotvorných buniek u detí v Detskej fakultnej nemocnici v
Bratislave.
tasr
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32. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 15/01/2013; 02/2013; s.: 13; príloha;
JARMILA HORÁKOVÁ]

Ak sa uchádzač Nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)

Späť na obsah

33. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 15/01/2013; 02/2013; s.: 12; TÉMA /
INZERCIA; JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac

svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ

Späť na obsah

34. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 15/01/2013; 02/2013; s.: 8; VZDELÁVANIE;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má

iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ

Späť na obsah

35. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Senec-Pezinok; 15/01/2013; 02/2013; s.: 7; téma; JARMILA
HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač Nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Dôvody odvolania

V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)
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36. Poplatky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 15/01/2013; 02/2013; s.: 12; VZDELÁVANIE;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ

Späť na obsah

37. Poplatky za podanie prihlášky fakulty vracajú len zriedka
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 15/01/2013; 02/2013; s.: 11; vzdelávanie; JARMILA
HORÁKOVÁ]

Ak sa uchádzač Nemôže zúčastniť na prijímacích pohovoroch v určenom termíne, môže dekana
písomne požiadať o náhradný. Musí však na to mať vážny dôvod.
Ste v maturitnom ročníku a plánujete študovať ďalej na vysokej škole? Ak áno, máme pre vás zopár rád.
Ak si uchádzači podajú niekoľko prihlášok, môže sa im poľahky stať, že sa im budú prekrývať termíny na
prijímacie pohovory. V tom prípade má študent dve možnosti, buď požiada písomne dekana o náhradný
termín prijímacích pohovorov, ak ho fakulta vypísala, alebo si bude musieť zvoliť tú fakultu, ktorá mu viac
svojím študijným programom imponuje. Po zaevidovaní prihlášky, respektíve, ak uchádzač prihlášku
zruší, fakulty len ojedinele vracajú poplatky za podanie prihlášky. Napríklad bratislavská filozofická
fakulta povolí náhradný termín, ale iba v prípade účasti uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte
Univerzity Komenského. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, poplatok
nevracia. Na bratislavskej lekárskej fakulte vrátili uchádzačovi pomernú časť poplatku, ale len vtedy, ak
si to s prihláškou rozmyslel do riadneho termínu podávania prihlášok, teda do 29. februára. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave síce existuje možnosť vrátenia poplatku, ale len v zreteli hodných
prípadoch. Po podaní písomnej žiadosti s priloženým dokladom o dôvodoch neúčasti na prijímacích
skúškach na prvý stupeň štúdia mu môžu vrátiť časť poplatku, a to maximálne osem eur.
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami. Znamená to, že zúčastnený študent alebo jeho rodič si môžu
skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O nahliadnutie do testov je potrebné
požiadať na príslušnej katedre. Niekde o to stačí požiadať ústne, inde vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Kedy je odvolanie zbytočné
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Kedy sa oplatí
Ak ste neboli prijatí len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viac škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak
uchádzač túto lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, keďže vo veci ďalej nekonal.
JARMILA HORÁKOVÁ
Aké môžu byť dôvody na odvolanie
V žiadosti je potrebné vysvetliť dôvody jej podávania.
- 1. Ak ste splnili všetky podmienky na prijatie, dosiahli viac bodov ako bolo potrebných a napriek tomu
ste dostali rozhodnutie o neprijatí, treba v odvolaní uviesť, koľko bodov uchádzač získal a koľko bolo
potrebných na prijatie.
- 2. Ak ste po nahliadnutí do testu zistili, že test bol zle opravený, boli zle spočítané body.
- 3. Ak máte pocit, že počas prijímacích skúšok ste boli znevýhodnení v porovnaní s ostatnými.
- 4. Ak by vám i napriek žiadosti nebolo umožnené nahliadnuť do vlastných testov. (OR)
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38. Anketa: Podľa čoho ste si vyberali vysokú školu?
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 17/01/2013; s.: 16; Moja kariéra; Redakcia]
Elena Májeková, členka predstavenstva, Union poisťovňa, a. s.
Bavila ma matematika, preto som sa rozhodla pre Technickú univerzitu v Bratislave. Bola som
presvedčená, že je to pre mňa správna oblasť, ktorej sa chcem v živote venovať. Osud ma však zavial
na pracovnú pozíciu do Union poisťovne. V poisťovni sa mi podarilo využiť svoje technické a analytické
skúsenosti, a aj veľkú výhodu znalosť nemeckého a anglického jazyka. Oblasť poisťovníctva mi prirástla
k srdcu, pracujem v nej dodnes.

Pavol Varga, General Manager Dell Austria & Slovakia
Vysokú školu som si vyberal dvakrát. Pre Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave som
sa rozhodol, lebo som chcel ovládať jazyky, ale nie ich študovať. Chcel som mať tiež matematiku, ale nie
obetovať jej celé štúdium. V tom čase som sa začal viac zaujímať o svet biznisu. Fakulta mala prijímacie
pohovory z dvoch cudzích jazykov. Neskôr moje akademické roky pokračovali na univerzite INSEAD pri
Paríži. Je to jedna z najprestížnejších biznisových škôl v Európe.
Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ ING pre dôchodky a firemný obchod
Keďže som vedel, že chcem študovať ekonómiu, hľadal som školu s kvalitnými profesormi, ktorí boli
známi svojimi publikáciami v danej oblasti. Preto som sa rozhodol pre London School of Economics.
Tomáš Perlovský, managing partner PRE BONUS Consulting
Rozhodol som sa pre štúdium andragogiky a špecializácie personálny manažment na FFUK, v tom čase
útvary ľudských zdrojov mali vo väčšine organizácií na Slovensku len administratívnu funkciu, a už vtedy
som identifikoval potenciál prechodu HR služieb na stranu business partnerstva a poradenstva.
Rozhodnutie zúročujem v individuálnom HR poradenstve.
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39. Prestížne ocenenie
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 18/01/2013; s.: 8z; BRATISLAVA; sita]
BRATISLAVA – Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala nositeľom ocenenia Academic
Leadership Award (Cena za akademické vodcovstvo). Počas januárovej globálnej konferencie o
podnikaní a financiách v Las Vegas ju vybraným inštitúciám z celého sveta udelil americký The Institute
for Business and Finance Research. Ekonomická univerzita je len jednou z dvoch európskych
univerzít, ktoré ho získali. (sita)
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40. STRUČNE Z DOMOVA
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 18/01/2013; 15/2013; s.: 25; Z DOMOVA; PETER DODEK]
- Jaroslav Haščák z finančnej skupiny Penta stiahol dovolanie voči rozhodnutiu súdu o zrušení zákazu
vydania knihy Toma Nicholsona o Gorile. Najvyšší súd SR preto už 27. novembra 2012 zastavil
dovolacie konanie.
- Malijskej armáde a francúzskym vojakom, ktorí bojujú v Mali proti islamským povstalcom, možno prídu
na pomoc v rámci vojenskej výcvikovej misie Európskej únie aj Slováci.
- Zodpovednosť za priestupky maloletých by mali niesť ich rodičia alebo zákonní zástupcovia. V novele
zákona o priestupkoch to navrhuje poslanec za SDKÚ-DS Ľudovít Kaník.
- Návrh zavedenia tzv. druhej časovej opony od 6. do 20. h rozhodne nevychádza v ústrety vysielateľom,
tvrdí ministerstvo kultúry, "nepochybne však nemusí vyhovovať puritánskemu prístupu poslancov za
OľaNO".
- Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola upozorňuje poslancov Národnej rady SR, že potraviny pre
materské školy sú nekvalitné, rozhoduje nižšia cena.
- Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala nositeľom ocenenia Academic Leadership Award (Cena
za akademické vodcovstvo) od amerického The Institute for Business and Finance Research.
- Vo všetkých pohoriach na Slovensku naďalej trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t. j. 3. stupeň z
päťdielnej medzinárodnej stupnice.
- Slávnostným otvorením na námestí kysuckej obce Oščadnica sa včera večer začal štvordňový 47.
zimný zraz Klubu slovenských turistov a stretnutie Turistických oddielov mládeže KST.
- Polícia pátra po 17-ročnej Veronike Valkovičovej z Bajky v Levickom okrese, ktorá 11. januára bez
svojho polročného syna odišla z nitrianskej nemocnice. Má asi 165 cm, štíhlu postavu, hnedé vlasy po

pás a hnedé oči.
- Policajný riaditeľ z Hranovnice v okrese Poprad išiel v noci skontrolovať svojich ľudí, pričom videl
podozrivé auto. Po naháňačke bol zaistený 52-ročný muž z Kamennej Poruby v okrese Žilina, viezol
neokolkované cigarety.
- Dvaja mladíci vo veku 18 a 21 rokov zo Zemplínskych Hámrov v okrese Snina začiatkom týždňa prišli
do domu 82-ročnej babičky. Starší ju zvalil na zem a zobral peňaženku s 2 645 eurami, ulúpené peniaze
minuli v erotickom salóne.
- Nelegálne držané zbrane a skúmavky s metamfetamínom zaistili policajti pri prehliadke vo firme v
Nitrianskej Blatnici v Topoľčianskom okrese, obvinili 38-ročného muža.
- Črepníkovú "úrodu" marihuany našli galantskí policajti počas razie v rodinnom dome v Matúškove v
okrese Galanta u 31-ročného muža. Išlo o 15 nedorastených rastlín.
- Pre krádeže dreva najmä blízko sídliska Dúžavská cesta zakázali vstup do mestských lesov v
Rimavskej Sobote.
- Na košickom daňovom úrade hľadali v stredu popoludní po anonymnom telefonáte bombu, žiadnu však
nenašli.
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41. Primerané športovanie podporuje imunitu
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 17/01/2013; s.: 12,13; Pravda magazín; Bianka Stuppacherová]
O tom, že primeraná pohybová aktivita posilňuje imunitu, niet pochýb. Istým spôsobom sme "strojcami"
svojej imunity a imunitnému systému môžeme aktívne pomáhať počas zvýšenej záťaže či preventívne
zabrániť jeho zlyhaniu a oslabeniu jeho funkcií. Naopak - intenzívny tréning výkonnostného športovca
bez dostatočnej regenerácie môže obranyschopnosť tela znížiť.
Bianka Stuppacherová bstuppacherova@pravda.sk
Imunitný systém je súbor buniek a orgánov, ktoré spolupracujú na obrane organizmu proti útokom
"cudzích votrelcov". Ide o mikróby - drobné infekčné organizmy v podobe baktérií, vírusov, parazitov i
húb. Pre mnohé z nich je ľudské telo ideálnym prostredím, a tak sa doň pokúšajú vniknúť. Úlohou
imunitného systému je zabrániť im v tom. Ak sa to nepodarí, musí ich vyhľadať a zničiť. Imunitný systém
ako súbor prepojených buniek, orgánov a rôznych zlúčenín, je veľmi zložitý. Môže rozpoznať milióny
rôznych nepriateľov a produkovať sekréty i bunky na rozpoznanie a odstránenie každého z nich. Aj
poruchy imunitného systému sú rôznorodé. Medzi pomerne časté príznaky patria opakujúce sa infekčné
ochorenia a ich komplikácie (často v horných dýchacích cestách), nezriedka sa môže oslabená imunita
prejavovať opakovanými herpesmi, aftami, dlhotrvajúcou únavou a podobne.
Pozor na intenzívny tréning
"Rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 minút
má obyčajne na imunitný systém stimulačné účinky," konštatuje imunologička MUDr. Katarína
Bergendiová, PhD., z Pneumo-Alergo Centra v Bratislave. "Avšak dlhotrvajúci a intenzívny tréning ako
súčasť vrcholového alebo výkonnostného športu môže bez nedostatočnej regenerácie spôsobiť
znižovanie obranyschopnosti. Ide o športovanie pri frekvencii viac ako 5-krát týždenne pri viac ako 80 %
intenzite maximálnej spotreby kyslíka," pokračuje špecialistka na imunologické problémy u športovcov.
"Po fyzickej záťaži vzniká prechodné obdobie zníženej imunitnej odolnosti, tzv. imunosupresívne okno,
ktoré môže pretrvávať v závislosti od dĺžky a intenzity záťaže približne 3-12 hodín. Ak je regenerácia
nedostatočná, môžu sa spomenuté okná prekryť a tým sa výraznejšie zníži odolnosť organizmu.
Napríklad vrcholový výkon šprintéra na 100 metrov nevyvolá zásadnejšie zmeny v jeho imunitných
ukazovateľoch, ale u vytrvalca po dobehnutí maratónu možno pozorovať pretrvávanie obdobia zníženej
imunitnej odolnosti trvajúcej aj niekoľko dní." Spomínané zníženie imunity po nadmernom tréningu sa
môže prejaviť častejšími infekciami horných dýchacích ciest, najmä pred pretekmi alebo počas nich, kde
svoju úlohu zohráva aj prídavný efekt psychického stresu. Pridružiť sa môže aj chronický únavový
syndróm v podobe letargie, depresií, zvýšenej spavosti, nočného potenia či bolestí svalov. Zvýšený je aj
výskyt svalových zranení.
Regenerácia, otužovanie a vyvážená diéta
"Riešením je jedine úprava tréningového procesu so zabezpečením dostatočnej doby na regeneráciu,"

hovorí MUDr. Bergendiová. "Treba totiž minimalizovať hromadenie období zníženej imunitnej odolnosti.
Základom je dostatočný spánok. Okrem toho pri posilňovaní imunity vo všeobecnosti pomáha
otužovanie - pohyb na čerstvom vzduchu, primerané oblečenie, neprekurovanie bytu, striedanie teplej a
studenej sprchy, sauna, návšteva kryokomory... Nasleduje výber vhodného dietetického režimu. Niektorí
športovci pri udržiavaní svojej hmotnostnej kategórie výrazne obmedzujú príjem sacharidov a
živočíšnych tukov, čo sa môže premietnuť nielen do vyššieho rizika infekcií, ale aj svalových zranení." V
poslednom čase sa zistilo, že viacerí vrcholoví športovci majú po športovom výkone zvýšený výdaj
niektorých mikroelementov, napríklad zinku alebo horčíka. Predovšetkým železo a zinok so selénom
majú zásadný význam pre bezporuchovú funkciu imunitného systému. V zime viacerým športovcom, ale
aj nešportovcom chýba dostatok "slnečného vitamínu" D. Od novembra do februára v našom miernom
pásme nie je dostatok UV žiarenia na vytvorenie potrebnej dennej dávky "déčka". Do tela ho však
možno dostať aj prostredníctvom stravy, najlepšími zdrojmi sú rybí tuk a tučnejšie ryby, vaječný žĺtok,
huby, droždie, z ovocia avokádo.
Imunitu podporujúce látky
Okrem toho je pri problémoch s imunitou možné podávanie tzv. imunostimulačných látok, ktoré zvyšujú
účinnosť mechanizmov prirodzenej imunity. "Patria sem napríklad polysacharidy kvasiniek a húb,
zdrojom ktorých môžu byť steny buniek pekárskych kvasníc, zrná niektorých obilnín a vyššie huby, kam
patrí aj hliva ustricová. Pri prevencii infekcií horných dýchacích ciest, ale aj prevencii či urýchlenej liečbe
svalových poranení sa osvedčuje systémová enzýmoterapia, čiže podávanie kombinácie enzýmov.
Známym imunomodulátorom biologického pôvodu je kolostrum, ktoré sa vytvára v mliečnych žľazách
samíc cicavcov. Významné zdraviu prospešné účinky majú aj probiotiká, čiže baktérie mliečneho
kvasenia." Odborníci majú k dispozícii imunitu ovplyvňujúce preparáty, ktoré sú na lekársky predpis.
Imunomodulačných liekov vo všeobecnosti nie je veľa. "Patria sem napríklad antivirotiká, bakteriálne
lyzáty (zmesi neškodných čiastočiek baktérií, ktoré vyvolávajú zvýšenú produkciu protilátok), lyzáty
leukocytov (zvyšujú produkciu bielych krviniek), imunoglobulíny (bielkoviny fungujúce ako protilátky),
niektoré vitamíny s pozitívnym vplyvom na imunitu, krvné deriváty a podobne. Liečba sa odvíja od
aktuálnosti poruchy. Pri športovaní treba mať na mysli aj toto pravidlo: Neprepínajte svoje sily! V
súčasnosti dochádza ku extrémom, aj čo sa týka detí. Mnohé nešportujú vôbec, iné ambiciózni rodičia
denne vozia na hokejové či tenisové tréningy a počas víkendov na športové sústredenia. "Menej môže
byť niekedy viac," konštatuje doktorka Bergendiová. Je totiž už jednoznačne dokázané, že množstvo
stresu a silný psychický nátlak môže imunitu veľmi významne oslabiť.
Aby šport nebolel
Téme zdravia a športu sa venuje aj webstránka www.abysportnebolel.sk. Možno tu nájsť odborné články
v rámci sekcií Zdravie, Výživa a Tréning. Dňa 9. februára tohto roka sa v aule Ekonomickej univerzity
v Bratislave uskutoční 3. ročník konferencie Aby šport nebolel, kde odznejú prednášky lekárskych
odborníkov zo Slovenska aj z Česka na tému správneho tréningového procesu, výživy, imunity i
alternatívnych liečebných či výživových postupov pri športe. Podrobnosti možno nájsť na spomínanej
webovej stránke.
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42. Akčne proti podvodom
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 17/01/2013; Téma dňa; z domova]
Peter Bielik, moderátor: "Takže skôr, než sa dostaneme opäť ku kauze Čentéš, poďme k daňovým
únikom. Som veľmi rád, že v štúdiu TA3 môžem privítať Petra Pellegriniho. Dobrý večer."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Dobrý večer prajem."
Peter Bielik, moderátor: "Pán štátny tajomník, ministerstvo dnes prišlo s návrhom zmien. Koniec koncov
hodilo sa to práve k návšteve eurokomisára. Majú to byť zmeny, ktoré by mali zamedziť daňovým
únikom. Vieme, že tie čísla sú pomerne vysoké. Aké sú konkrétne, aká vysoká je odhadovaná suma,
ktorá nám každý rok uniká zo štátnej kasy?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Je veľmi ťažké, pán redaktor, vzhľadom na meniace sa
prostredie presne definovať tú sumu. Samozrejme, hýbe sa v tých odhadoch niekde nad jednu miliardu,
ale s čistým svedomím môžem povedať, že štát ročne prichádza o niekoľko sto miliónov eur vďaka
daňovým podvodom."
Peter Bielik, moderátor: "No to je veľká suma, ak zvažujeme, či môžme pridať učiteľom, či môžme pridať
zdravotníkom. No, ľudia vedia, aké sú najčastejšie tie daňové podvody. Koniec koncov oni sa nedejú
samé od seba. Teraz možno budú chcieť vedieť, či aj vy to viete. Aké sú tie najčastejšie formy daňových

únikov?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Tak v oblasti DPH samozrejme tie najhlavnejšie sú
fiktívne odpočty DPH, to znamená neoprávnený odpočet, keď si niekto chce peniaze doslovne zo štátu
ukradnúť vykázaním nadmerného odpočtu. Ďalej sú to častokrát sa opakujúce, a mali ste možnosť aj
vidieť, že sme takého prípady odhalili, fiktívne vývozy komodít, respektíve fiktívne obchody medzi dvoma
krajinami, či už sú to produkcie a poľnohospodárska alebo to boli kovy a tak ďalej, ďalej sú to delikty v
oblasti spotrebných daní, to znamená nepriznanie spotrebnej dane z minerálnych olejov, nafty, benzínu,
ďalej nepriznanie spotrebných daní z tabaku, alkoholu, pašovanie takisto odhalený tunel na ukrajinskej
hranici, no a v neposlednom rade samozrejme aj nepriznávanie tržieb podnikateľom, a taký konkrétny
príklad, s ktorým sa pomerne často môže stretnúť každý občan pri dennodennom živote je to, že mu
predajca nevydá bloček z registračnej pokladne, keď si niečo kupuje v hotovosti."
Peter Bielik, moderátor: "To sú tie najklasickejšie samozrejme. Ako som spomínal, ľudia najlepšie vedia,
pretože koniec koncov to ľudia aj páchajú tieto úniky. Viaceré spoločnosti a podnikatelia napríklad
hovoria otvorene o tom, že v úvodzovkách optimalizujú svoje daňové základy. Kde je podľa vás taká
rozumná hranica medzi tým, čo podnikateľ môže a čo nemôže využiť na znižovanie svojho daňového
základu?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Samozrejme, že optimalizáciu v rámci zákona musíme
akceptovať, a keď podnikateľ využije legálne nástroje, ako napríklad sa rozhodne akú formu odpisovania
svojho majetku si zvolí, či bude v rámci svojho podnikania umorovať nejaké straty z minulosti alebo sa
ich rozhodne neumoriť, či bude vytvárať nejaké opravné položky, rozpúšťať rezervy, to samozrejme
všetko je v poriadku. Na druhej..."
Peter Bielik, moderátor: "No a nie sme skôr svedkami toho, že sa podnikatelia snažia skôr vytvárať si
fiktívne náklady..."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Určite."
Peter Bielik, moderátor: "...tak, aby si znížili daňový základ?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "A to som chcel povedať, že na jednej strane, a ja som
toho zástanca, má byť zákon daňový, alebo daňová legislatíva čo najjednoduchšia, čo najstručnejšia,
aby bola pre každého zrozumiteľná, na druhej strane ale je potom niekedy ťažko definovať tú správnu
hranicu, pretože ak niekto uplatňuje nástroje, o ktorých som hovoril, je to v poriadku, ale ak sa niekto
snaží do nákladov dať naozaj extrémne drahú kabelku svoje manželky a snaží sa daňový úrad
presvedčiť, že je to aktovka, v ktorej sa prenášajú dokumenty pána podnikateľa, tak tam už je
pravdepodobne veľmi zložité takéto niečo uznať, a je pravda, že vymedzenie tej hranice je zložité, a ja si
myslím, že na jednej strane zjednodušovaním, ďalším zjednodušovaním daňovej legislatívy sa bude
dariť aj efektívnejšie stanoviť naozaj takú tú rozumnú hranicu, čo je ešte možné a čo by už daňový úrad
a kontrolór nemal v žiadnom prípade akceptovať."
Peter Bielik, moderátor: "No my už hovoríme a koniec koncov každému je známe slovné spojenie
daňový podvod, ale naša legislatíva zatiaľ toto slovné spojenie nepoznala. Viem, že chcete aj toto
zmeniť. Ako má teda byť charakterizovaný ten trestný čin - daňový podvod?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Poviem niekoľko príkladov. Boli teda zavedené nové
skutkové podstaty trestného činu daňový podvod. Medzi takéto nové skutkové podstaty bude patriť
neoprávnené uplatnenie nároku si na vratku DPH, takisto neoprávnené uplatnenie si nároku na vrátenie
spotrebnej dane, ďalej medzi novinku patrí aj trestný čin marenie výkonu správy daní. To je napríklad, ak
niekto bude brániť kontrolórovi vykonať kontrolu, alebo nebude ochotný vôbec komunikovať s finančnou
správou."
Peter Bielik, moderátor: "Takže tam budú konkrétne sankcie?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Takže tam budú konkrétne sankcie, budú to už trestné
činy, dokonca novela trestného zákona priniesla už sprísnenie sadzieb, a zároveň rozšírila okruh sankcií
aj o zákaz činnosti, ktorý doteraz sa veľmi málo používal, a tento inštitút bude využívaný častejšie, a
budeme môcť zakázať, okrem iného trestu, zakázať takémuto dotyčnému aj činnosť a zákaz činnosti na
päť až desať rokov."
Peter Bielik, moderátor: "To sú dosť vážne sankcie, ťažko ich možno bude potom uplatňovať v praxi,
nakoľko naozaj náš daňový systém, respektíve celý finančný systém umožňuje práve tieto možnosti
únikov. Uvidíme teda, ako táto hrozba, že sa to stane trestným činom a zapôsobí na tých páchateľov.
Vraj majú byť dokonca vytvorené daňové súdy, špeciálne policajné jednotky. Máte to už nejako
odkonzultované, dohodnuté aj s ministerstvami spravodlivosti a vnútra? Tam zaznelo také to populárne

Daňová kobra..."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Áno."
Peter Bielik, moderátor: "...že to bude Daňová kobra."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Áno. Daňová kobra, ktorá už preukázala svoje výsledky
vo forme odhalených káuz, ktoré sme mediálne prezentovali, je vlastne spojenie špeciálnych jednotiek
polície, Finančnej správy, daňových kontrolórov, pracovníkov kriminálneho úradu Finančnej správy a je
to naozaj veľmi efektívna jednotka. Ja môžem z tohto miesta skonštatovať, že nikdy v histórii nebola tak
intenzívna spolupráca medzi Finančnou správou a políciou, ako je tomu dnes. A ja som veľmi rád, že
tento projekt Daňovej kobry sa po reorganizácii Policajného zboru od nového roku vytvorením tých
špeciálnych kriminálnych agentúr rozširuje do všetkých krajov, to znamená takéto špeciálne jednotky
spolupráce medzi Finančnou správou, políciou dnes budú pôsobiť úplne legálne vo všetkých... na celom
území Slovenskej republiky. A čo sa týka tých špecializovaných súdov, áno, diskutujeme s ministerstvom
spravodlivosti a s pánom ministrom, že by bolo vhodné, tak ako sú niektorí sudcovia špecializovaní na
trestné právo, aby vznikla časť sudcov, ktorí by boli úzko špecializovaní na ekonomickú trestnú činnosť,
ktorá je častokrát veľmi ťažko dokázaná, dokázateľná a vyžaduje si teda aj určité väčšie vzdelanie v
oblasti ekonomických záležitostí dotyčného pána sudcu."
Peter Bielik, moderátor: "Koniec koncov vidíme, aké zložité kauzy musí polícia riešiť. Už keď nebudem
spomínať žiadne iné, spomeniem aspoň kauzu Gorila. Vraj tam prišlo k nejakým posunom. Tam to
samozrejme ešte rieši polícia. Vieme o tom, a keď si spomenieme na jedného toho sympatického pána z
východného Slovenska, že najväčšie daňové úniky sa dejú v rámci DPH. Naozaj, ľudia sú schopní
obchodovať s chrobáčikmi, s disketami prázdnymi a tak ďalej a tak ďalej a vykazovať si naozaj veľký
obrat. Ako chcete znížiť množstvo daňových únikov práve v oblasti DPH, kde práve to vyzerá, že ich je
najviac?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "A práve dnes sme pánovi komisárovi počas jeho
návštevy prezentovali náš inovatívny nástroj, ktorý chceme použiť, a to jest, aby podnikatelia od prvého
prvý 2014 povinne Finančnej správe spolu s priznaním DPH podávali aj takzvaný elektronický výkaz
DPH, ktorý bude obsahovať identifikáciu všetkých faktúr, ktoré uplatnil podnikateľ na vstupe, a všetkých
faktúr a dokladov, ktoré samozrejme priznal na výstupe ako svoju daňovú povinnosť, no a zozbieraním
týchto údajov potom náš robustný informačný systém, na ktorom teda intenzívne pracujeme, mohol by
som ho tak ľudovo nazvať, potom superpočítač Finančnej správy, ktorý bude naozaj disponovať rôznym
typom informácií..."
Peter Bielik, moderátor: "No aby fungoval."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "...tieto všetky... Ja pevne verím, že bude..."
Peter Bielik, moderátor: "Áno."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "...tieto informácie vyhodnotí a bude môcť okamžite
automaticky upozorňovať na vznik nejakého karuselového podvodu, alebo veľmi jednoducho povedané,
ten systém zistí, že ak si niektorý z podnikateľov na vstupe uplatnil nárok na odpočet, musí existovať v
systéme od iného podnikateľa faktúra, ktorú priznal na druhej strane ako svoj predaj. A takto jednoducho
naozaj, si myslím, tento systém zabezpečí, že sa bude veľmi ťažko dať už robiť daňový podvod v oblasti
DPH, a na druhej strane takisto tým, že sa budú musieť na mesačnej báze tieto dáta do Finančnej
správy posielať, aj nejaké spätné dorábanie dokladov a kreatívne narábanie s účtami."
Peter Bielik, moderátor: "Takže istí si nemôžu byť aj tí, ktorí páchajú tú činnosť teraz, povedzme?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Ja si myslím, že mnohí touto informáciou už budú mať
ťažké noci. A ja pevne verím, že im skomplikujeme život tak, že nielenže im zabránime túto činnosť
páchať, ale aj v krátkej dobe ich aj odhalíme."
Peter Bielik, moderátor: "No niekomu tu tečie do topánok, zdá sa mi. Uvidíme. Samozrejme tá
úspešnosť je záujmom nielen vlády, ale aj občanov. Tých peňazí je tam naozaj veľké množstvo.
Spomínali ste stámilióny eur. Poďme k tým ďalším zmenám. Viem, že ste stanovili aj hranicu, do ktorej
napríklad bude možné platiť v hotovosti. Prečo ste si zvolili práve túto výšku?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Pri rozhodovaní o tom, ako by sme mali nastaviť tento
systém, samozrejme sme sa inšpirovali aj skúsenosťami v okolitých krajinách. Je pravdou, že napríklad
v Taliansku je táto hranica znížená až na tisíc eur..."
Peter Bielik, moderátor: "U nás to teda bude päťtisíc..."

Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "...u nás je päťtisíc pri platbe medzi podnikateľmi alebo
medzi občanom a podnikateľom. Ak bude si navzájom platiť občan občanovi v rámci predaja domu alebo
nákupu motorového vozidla, tá hranica je stanovená na pätnásťtisíc eur, ktorá aj dnes je v rámci smerníc
stanovená ako hranica, ktorá už znamená, alebo hranica, od ktorej sa už transakcia považuje za
podozrivú transakciu a predmetom hlásenia finančnej spravodajskej jednotke, takže pre občanov sme
vychádzali z tejto hodnoty, pri podnikateľoch sme túto hranicu na začiatok stanovili na päťtisíc. Radi by
sme otestovali, aký to bude mať vplyv. Ja si veľa od toho sľubujem, že sa zlegálni a zreálni množstvo
teda tie finančné toky v štáte, že budú viditeľnejšie a viac kontrolovateľnejšie. Samozrejme v prípade, že
by sa toto osvedčilo, je možné, že časom sa môže táto hranica aj znižovať. Nateraz si myslím, že tých
päťtisíc v rámci zavedenia ako úplnej novinky na Slovensku je akurátna hranica."
Peter Bielik, moderátor: "No možno sa z toho tešia aj banky, keďže by mal stúpnuť počet elektronických
transakcií, alebo transakcií, ktoré sa dejú v rámci bankových systémov a medzi bankami. Takže je to
zrejme zaujímavé. Na druhej strane ale tí, ktorí sú zvyknutí na hotové peniaze asi túto zmenu príliš
neprivítajú. Poďme ešte k ďalšej otázke. Viem, že sa tam objavil istý návrh, aby sa každý daňový subjekt
ohodnocoval nejakým ratingom. Znamená to, že každý živnostník, každý jeden podnikateľ bude mať svoj
rating? Na základe čoho?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Našim zámerom je naozaj označiť každý podnikateľský
subjekt ratingom, ktorý by mal vychádzať z nejakých parametrov primárne, a ten základný parameter
bude daňová spoľahlivosť daného subjektu. To znamená, či si platí svoje dane načas, či si ich platí v
takej sume, ako sú mu predpísané, či si platí svoje odvody. To je to úplne prvé. Samozrejme, vzhľadom
na to, aby sme ochránili aj podnikateľov, aby sa navzájom vedeli porovnávať, nie každý vie čítať výkazy
finančné niektorej spoločnosti, tak po dohode s univerzitou, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a
audítormi z veľkej štvorky pracujeme na systéme, ako by sme mohli akým systémom vyhodnocovať
účtovné závierky spoločnosti, ktoré sú súčasťou daňového priznania, aby aj toto bola informácia pre
podnikateľa, aby si dal prípadne pozor, že začína obchodovať s firmou, ktorá nie je finančne stabilná, a
ktorá napríklad ani neplatí svoje daňové povinnosti a môže sa tak stať nepriamo súčasťou nejakého
karuselového podvodu. Takže na jednej strane tento rating minimálne v oblasti daňovej spoľahlivosti by
mal motivovať majiteľov firiem, aby si plnili svoje daňové povinnosti a aby bolo ich prestížou byť
označený ratingom A, a na druhej strane, tie ďalšie informácie o tom, či spoločnosť je finančne zdravá, či
poprípade napríklad aj pomáha tretiemu sektoru a teda má aj nejakú formu donorstva vo svojej činnosti,
to je zasa informácia pre biznispartnerov, ktorí by si mohli takto urobiť celkom slušný obraz o tom, s kým
vôbec idú obchodovať a komu idú poslať peniaze."
Peter Bielik, moderátor: "Dobre, takže to nie je rating v zmysle ratingových agentúr, ktoré možno rating
dávajú najmä ako výhľad do budúcnosti ako istý pohľad na stabilitu tej-ktorej spoločnosti, ale toto je skôr
o platení daní, platení odvodov a o tom, či ten podnikateľ je alebo nie je seriózny. Znamená to, že ak by
sa tam objavila povedzme nejaká žaloba alebo nejaká nezaplatená faktúra, aj to tam uvidím, aj to potom
zníži danému podnikateľovi rating?"
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "No samozrejme. Tie detaily, čo všetko bude do toho
ratingu zapadať a presne ktoré parametre sa budú v ňom používať na automatizovanom princípe, aby
tam neboli žiadne nejaké subjektívne pocity niekoho, kto by ten rating mal tvoriť, sú práve predmetom
rokovania aj s audítormi z veľkej štvorky a s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Bielik, moderátor: "Takže uvidíme, čo všetko bude vlastne v tom ratingu zarátané. No koniec
koncov, ak ale nezapojíte do týchto projektov verejnosť, tak asi veľký úspech mať nebudú. Je to robené
všetko pre ľudí a pre občanov. Ako chcete do tohto projektu vtiahnuť ľudí tak, aby ho akceptovali? Sú to
veľké zmeny, pre mnohých možno obmedzujúce."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "My vnímame to v takých dvoch polohách. V prvom kole
by sme boli veľmi radi, keby všetci tí, ktorí sú financovaní z verejného zdroja, to znamená všetci štátni
zamestnanci, verejní zamestnanci, pracovníci rôznych odvetví, ktoré financuje štát, aby tí boli našimi
predĺženými rukami a aby si uvedomovali, že tým, že niečo nakúpia bez bločku, bez faktúry a načierno,
tým pádom ukracujú aj sami seba, pretože z tej dane, ktorá má byť odvedená štátu, je tvorený aj ich plat,
respektíve prípadné jeho zvýšenie. To je prvá časť. Druhá časť - som veľmi rád, že budeme v tom
pravdepodobne veľmi jedineční v rámci krajín Európskej únie. Chystáme v tomto roku spustiť takzvanú
bločkovú lotériu, ja si ju dovolím tak nazvať. To znamená lotériu, kde každý, kto si pri nákupe vypýta a
zoberie bloček z registračnej pokladne, samozrejme bloček platný, legálny, ktorý spĺňa všetky náležitosti,
nie falošné, s ktorými ja osobne sa stretávam naozaj na týždennej báze, a to už je čo povedať, keď mne
ho tak predkladajú, tak čo potom bežnému občanovi, tak takýto bloček potom bude môcť byť v
niektorých intervaloch, ktoré... teraz hovoríme o tej periodicite, bude pravidelne predmetom zlosovania, a
bude môcť občan vyhrať naozaj zaujímavé... pravdepodobne to budú ceny vo forme zaujímavej
hotovosti ako odmena za to. A ja pevne verím, že tá lotéria na jednej strane privedie trochu zábavy a hry
do toho celého, a na druhej postupom času upraví to povedomie človeka, že sa preňho stane, a ja

pevne verím, že sa to podarí, stane automatickým, že si má vypýtať registračný doklad a vypýtať si
bloček, pretože on na tom bločku platí častokrát aj DPH, a keď mu ten bloček podnikateľ nevydá, tú DPH
nezaplatil štátu, ako si on mylne myslí, ale do vrecka toho podvodníka, ktorý mu bloček nevydal."
Peter Bielik, moderátor: "No žiadny človek nemá na čele napísané, že je štátnym tajomníkom
ministerstva financií, ale určite komické, ak sa štátnemu tajomníkovi ministerstva financií niekto snaží
dať ten predbežný účet alebo niečo, čo je ako predbežným súčtom a potom to vydávať za naozajstný
účet. Stalo sa aj mne, musím priznať. Pán štátny tajomník, ak tieto zmeny prinesú naozaj viac peňazí do
štátneho rozpočtu, ak sa zmenší počet daňových únikov, tak to bude naozaj veľmi dobré. Uvidíme, či sa
vám to podarí. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám tieto zmeny prišli predstaviť aj do Témy dňa,
príjemný večer."
Peter Pellegrini, štátny tajomník MF (Smer-SD): "Ďakujem pekne, pekný večer aj vám."
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43. Academic Leadership Award
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 18/01/2013; Správy; z domova]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Ekonomická univerzita v Bratislave získala prestížnu cenu za
akademické vodcovstvo. Počas januárovej konferencie o podnikaní a financiách v Las Vegas ju
vybraným inštitúciám z celého sveta udelil Institute for Business and Finance Research. A o tomto
ocenení sa budem rozprávať s mojím hosťom, ktorým je rektor Ekonomickej univerzity profesor Rudolf
Sivák, želám vám pekný deň."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dobrý deň."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Pán Sivák, tak taká príjemná téma, pri ktorej sme sa tu stretli a to
je toto ocenenie za akademické vodcovstvo. Ja by som len rada ešte spomenula, že Ekonomická
univerzita v Bratislave bola jednou z dvoch univerzít v Európe, ktoré túto cenu dostali, ale kým sa
posunieme ďalej, čo to vôbec je za ocenenie, za akademické vodcovstvo, to čo je?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tento prestížny inštitút oceňuje univerzity
vo väzbe na podporu výskumu, ako aj ocenenie tvorivých pracovníkov, ktorí na univerzite pôsobia, ktorí
sa zúčastňujú medzinárodných konferencií, ktoré sú zamerané na aktuálne otázky súčasného
ekonomického diania v Európe, vo svete."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Čo sa vôbec hodnotí keď teda má nejaká univerzita túto cenu
dostať? Musí sa univerzita prihlásiť do nejakej súťaže, musí splniť nejaké podmienky, alebo nejaké
úlohy, alebo musí ponúknuť niečo výnimočné, iné ako tie ostatné univerzity, ktoré na svete sú?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tieto ocenenia sa udeľujú pri príležitosti
medzinárodnej konferencie, ktorá je zameraná na podporu podnikania a výskumu v oblasti financií.
Každý rok sa udeľujú ocenenia pre tie univerzity, ktoré sa zúčastňujú príslušného ročníka, ako aj tie
univerzity, ktoré dlhodobo s inštitútom spolupracujú pri príležitosti týchto konferencií. Tento ročník bol 14.
ročník a zúčastnilo sa na konferencii 200 univerzít a inštitúcií zo 45 krajín sveta. Ekonomická univerzita
bola ocenená za medzinárodný charakter výskumu, za príspevky, ktoré sa na týchto konferenciách
a z hľadiska univerzity prezentovali tak vlani ako aj tento rok a je to ocenenie aj toho, že charakter
výskumu na univerzite, medzinárodný charakter výskumu na univerzite je taký, že si zasluhuje pozornosť
aj tejto prestížnej inštitúcie."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " A je to po prvýkrát čo nejaká univerzita na Slovensku alebo
Ekonomická univerzita získala takúto cenu?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to prvýkrát, je to oblasť výskumu vo
financiách a v podnikaní, zúčastnila sa ekonomická univerzita vlani, predvlani i tento rok tejto
prestížnej konferencie. Ten inštitút je zameraný na podporu, ako aj na vydávanie siedmich prestížnych
časopisov vedeckých, podporuje tak výskum, ako aj vzdelávanie v tejto oblasti na celom svete,
prezentuje výsledky a dáva ich k dispozícii inštitúciám, univerzitám, výskumným ústavom v rámci celého
sveta. Veľmi si toto ocenenie vážime a je povzbudením pre prácu tvorivých pracovníkov, výskumných,
učiteľov, univerzity a iné."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Určite áno a je to naozaj veľmi príjemná správa, ale ešte sa
spýtam tak, že keď už túto cenu sme na Slovensko dostali, teda ekonomická univerzita ju dostala,
plynú z toho aj nejaké výhody, alebo je to skôr také zviditeľnenie sa v Európe a vo svete a potom nejaká
následná spolupráca s tými ostatnými víťazmi alebo inými univerzitami?"

Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Najväčšie pozitívum z ocenenia univerzity
vidíme v tom, že umožní táto cena ďalšiu spoluprácu s univerzitami vo svete, ktoré obdobné ocenenie už
majú, pretože každá tá konferencia je zameraná najmä na spoluprácu medzi univerzitami obdobného
charakteru, tá spolupráca pre nás prináša mnohé efekty, máme možnosť nadviazať kontakty
s renomovanými univerzitami vo svete, máme možnosť dohodnúť spoločné výskumné úlohy, máme
možnosť aj porovnávať výsledky výskumu univerzity s inými univerzitami a tá spolupráca, ktorá sa aj
tento rok nadviazala z hľadiska budúcnosti výskumu na univerzite má veľký význam."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " A ešte povedzte, ktorá bola tá druhá univerzita v Európe, ktorá to
dostala tiež?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Bola to Business School Budapešť."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " A ja ešte pripomeniem, že okrem teda týchto dvoch európskych
univerzít, 8 univerzít z Ameriky, 2 z Afriky a 1 z Ázie, že ...?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Áno, ..., z tých 45 krajín tam boli ocenené
tieto univerzity."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Pán profesor, tak vám želám ešte veľa úspechov. Som rada, že
ste tu boli a želám vám ešte pekný deň a pekný večer."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Všetko najlepšie a ďakujem za pozvanie."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Rozprávala som sa s profesorom Rudolfom Sivákom, rektorom
Ekonomickej univerzity v Bratislave."
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44. Ekonómovia nechystajú žiadne zmeny
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 21/01/2013; 03/2013; s.: 18; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU;
JARMILA HORÁKOVÁ]
Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia na všetkých
fakultách jednotným systémom.
Na Ekonomickej univerzite sa termíny prijímacích skúšok na jej fakulty neprekrývajú. Uchádzač o
štúdium si teda môže pokojne dať na túto univerzitu viacero prihlášok, je isté, že stihne všetky termíny
prijímacieho konania. Nepríde teda o poplatky za podanie prihlášok. Overený systém prijímacích skúšok
nebude univerzita meniť ani tento rok, podľa jej prorektora Ferdinanda Daňa nie je na to dôvod. "Každý
rok sa po uskutočnení prijímacích skúšok zaoberáme ich vyhodnotením, neobjavili sme nedostatky, kvôli
ktorým by sme systém mali meniť," povedal prorektor.
Skener nepozná opravy
Prorektor Daňo chce prípadných uchádzačov upozorniť na "záľudnosť" skenovacej techniky, ktorá v
testoch nerozoznáva opravy. "Ak sa študent pomýli v odpovedi, vyznačí ju a potom ju preškrtne, skener
test vyradí, a i napriek tomu, že dodatočná oprava je správna," hovorí prorektor. Preto si zadania treba
najskôr dobre prečítať a až potom sa pustiť do vypĺňania, radí študentom.
Všetko je anonymné
Testy uchádzačov sa vyhodnocujú anonymne už spomínanou skenovacou technikou. Uchádzač a jeho
testy vystupujú počas prijímacích skúšok pod čiarovým kódom. Výsledky testov sa uchádzač dozvie
prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity v deň prijímacích skúšok. Na celkový
výsledok si niekoľko dní počká, či je prijatý alebo sa dozvie obdobným spôsobom po ukončení
prijímacích skúšok na príslušnej fakulte.
JARMILA HORÁKOVÁ
ČO BY STE MALI VEDIEŤ
Prijímacie skúšky na 5 zo 7 fakúlt sú z ekonómie a ekonomiky, z matematiky a jedného cudzieho jazyka.
Na Fakulte medzinárodných vzťahov sú okrem ekonómie a ekonomiky, aj matematiky a z dvoch cudzích
jazykov. Prijímacie skúšky možno robiť z anglického, francúzskeho, nemeckého, španielskeho, ruského

a talianskeho jazyka. Na Fakulte aplikovaných jazykov sa sú z ekonómie a ekonomiky a z dvoch cudzích
jazykov v kombinácii anglický a nemecký jazyk, anglický a španielsky jazyk, anglický a francúzsky jazyk,
nemecký a francúzsky jazyk, nemecký a španielsky jazyk.
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45. Ak chcete študovať v cudzom jazyku, budete musieť platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 18/01/2013; TVnoviny; TASR]
Neplatí to pre študijné programy, ktoré nemajú slovenský ekvivalent.
Za programy v cudzom jazyku si vysokoškoláci od budúceho akademického roka zaplatia. Spoplatnenie
prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana Čaploviča (Smer-SD), ktorú poslanci nedávno
schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku.
Platiť nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine.
Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti sa nebudú hrnúť do
týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou pomocou v rámci
rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu 'nemám na to'
neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré nám poskytuje
Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali.
Smieško tvrdí, že vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy
doteraz nemohli vyberať peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo
podmienky v rámci EÚ musia byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú
napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského.
Novinkou pre študentov, ktorú prináša vysokoškolská novela, je tiež to, že im škola musí zarátať kredity
za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich
museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
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46. Študenti budú platiť za programy v cudzom jazyku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 18/01/2013; Z domova; tasr]
Cieľom nového opatrenia bolo podľa ministerstva školstva prilákať na Slovensko viac zahraničných
študentov.
BRATISLAVA. Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo.
Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na Slovensko
viac zahraničných študentov.
"Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca.
Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať slovenský program, ktorý má cudzojazyčný
ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku.
Platiť nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký

cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine.
Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti sa nebudú hrnúť do
týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou pomocou v rámci
rôznych programov.
"Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu 'nemám na to' neobstojí. My na
Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré nám poskytuje Erazmus," doplnil s
tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali.
Smieško tvrdí, že vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy
doteraz nemohli vyberať peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo
podmienky v rámci EÚ musia byť pre všetkých rovnaké.
Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave či
Univerzita Komenského.
Novinkou pre študentov, ktorú prináša vysokoškolská novela, je tiež to, že im škola musí zarátať kredity
za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich
museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
tasr
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47. Študenti budú platiť za programy v cudzom jazyku
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/01/2013; Slovensko; TASR]
Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti sa nebudú hrnúť do
týchto programov.
Bratislava 18. januára (TASR) – Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického
roka zaplatia. Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra
Dušana Čaploviča (Smer-SD), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára
2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku.
Platiť nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine.
Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti sa nebudú hrnúť do
týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou pomocou v rámci
rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu 'nemám na to'
neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré nám poskytuje
Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že vyučovanie v
cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať peniaze za
denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia byť pre
všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická univerzita v
Bratislave či Univerzita Komenského.
Novinkou pre študentov, ktorú prináša vysokoškolská novela, je tiež to, že im škola musí zarátať kredity
za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich
museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
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48. Čaplovič sa postaral o ďalšie študentské výdavky: Spoplatnil cudzí jazyk!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 18/01/2013; topky.sk; TASR]

BRATISLAVA - Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer-SD), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku.
Platiť nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že
vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať
peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia
byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická
univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského.
Novinkou pre študentov, ktorú prináša vysokoškolská novela, je tiež to, že im škola musí zarátať kredity
za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich
museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
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49. Portál Behame.sk vybral najsympatickejšiu bežkyňu
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 20/01/2013; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Ivana Kuriačková, Katarína Hrašnová a Jana Hargašová dali slávnostnú bodku za súťažou o
najsympatickejšiu bežkyňu.
BRATISLAVA 20. januára (WBN/PR) - Víťazkou sa stala osemnásťročná triatlonová nádej z Levíc Ivana
Kuriačková. Pre ceny si prišla v sprievode priateľa Petra, ktorého už zlákala na triatlon. On ju na oplátku
naučil tancovať. ,,O súťaži mi dala vedieť kamarátka Monika. Príjemne ma prekvapilo, že som sa dostala
do finálovej desiatky a ešte viac ma potešilo, že som vyhrala." Ivana Kuriačková získala jazykový pobyt
na Malte od spoločnosti Interstudy s.r.o., môže týždeň jazdiť na zapožičanom BMW a obliecť sa do
bežeckého kompletu BMW-Puma.
,,Rok som študovala v Spojených štátoch, takže angličtinu ovládam, ale aspoň sa v nej zdokonalím,"
povedala sympatická Levičanka, ktorá ešte rok môže súťažiť v kategórii junioriek a chystá sa na svetový
i európsky šampionát v triatlone. K triumfu jej v útulných priestoroch reštaurácie Pizza Mizza v Bratislave
gratuloval aj reprezentačný kolega, olympionik z Londýna Richard Varga. ,,Meškám asi najdlhšie v
živote," ospravedlňoval sa, keď úspešne prekonal snehové záveje.
Z Pezinka prišla orientačná bežkyňa Katarína Hrašnová. ,,O súťaži som sa dozvedela z facebooku,
všimla som si, že sa do nej zapojilo viacero orientačných bežkýň. V tom čase som študovala v
Helsinkách, kam som sa dostala v rámci programu ERASMUS. Takže som poprosila o podporu aj
nových priateľov. Musela som im vysvetliť, že majú kliknúť na políčko s nápisom "Poslať hlas", vysvetlila
študentka medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Na bežecké hodiny Garmin si robí zálusk otec. ,,Ale asi si ich nechám," dodala s úsmevom Katarína,
ktorej ďalším veľkým hobby sú štandardné tance. Zablúdila už orientačná bežkyňa niekedy? ,,V lese?
Niekoľkokrát. Aj na dlhšie."
Najbližšie to mala na vyhlásenie tretia zo súťaže Jana Hargašová z bratislavskej Petržalky. Presun po
zasnežených cestách však dal zelenookej blondínke riadne zabrať. ,,Prečo som sa do súťaže prihlásila?
To vám neprezradím," rozosmiala sa. ,,Ale ďakujem všetkým priateľom za hlasy a podporu," dodala.
Behať začala pred jeden a pol rokom, motivoval ju bývalý priateľ. Z väčších podujatí absolvovala
Národný beh Devín - Bratislava, či Nightrun. ,,Ten ma očaril atmosférou, ľudia boli skvelí,
povzbudzovali," uviedla študentka práva, ktorá už úspešne zvládla Ekonomickú univerzitu.
Bežkyne na 2. a 3. potešili bežecké hodinky GARMIN Forerunner 10 s integrovaným GPS a set na
úpravu vlasov od Andreashop.sk. Každá z finalistiek získa termoprádlo od spoločnosti Mizuno a bežecké

slúchadlá od spoločnosti Calstac s.r.o.
Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo 88 dievčat a žien. A tri najsympatickejšie boli zvedavé, kedy budú
o tento honor súťažiť aj chlapi. Tak čo, bežci, pôjdete do toho?
Popis foto: ehame.sk
Popis foto: ehame.sk
Popis foto: ehame.sk
Popis foto: ehame.sk
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50. Primerané športovanie podporuje imunitu
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 21/01/2013; Zdravý relax; Bianka Stuppacherová]
O tom, že primeraná pohybová aktivita posilňuje imunitu, niet pochýb. Istým spôsobom sme "strojcami"
svojej imunity a imunitnému systému môžeme aktívne pomáhať počas zvýšenej záťaže či preventívne
zabrániť jeho zlyhaniu a oslabeniu jeho funkcií. Naopak - intenzívny tréning výkonnostného športovca
bez dostatočnej regenerácie môže obranyschopnosť tela znížiť.
Imunitný systém je súbor buniek a orgánov, ktoré spolupracujú na obrane organizmu proti útokom
"cudzích votrelcov". Ide o mikróby – drobné infekčné organizmy v podobe baktérií, vírusov, parazitov i
húb. Pre mnohé z nich je ľudské telo ideálnym prostredím, a tak sa doň pokúšajú vniknúť. Úlohou
imunitného systému je zabrániť im v tom. Ak sa to nepodarí, musí ich vyhľadať a zničiť.
Imunitný systém ako súbor prepojených buniek, orgánov a rôznych zlúčenín, je veľmi zložitý. Môže
rozpoznať milióny rôznych nepriateľov a produkovať sekréty i bunky na rozpoznanie a odstránenie
každého z nich. Aj poruchy imunitného systému sú rôznorodé. Medzi pomerne časté príznaky patria
opakujúce sa infekčné ochorenia a ich komplikácie (často v horných dýchacích cestách), nezriedka sa
môže oslabená imunita prejavovať opakovanými herpesmi, aftami, dlhotrvajúcou únavou a podobne.
Pozor na intenzívny tréning
"Rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie 3–4 krát za týždeň v trvaní 15–60 minút
má obyčajne na imunitný systém stimulačné účinky," konštatuje imunologička MUDr. Katarína
Bergendiová, PhD., z Pneumo-Alergo Centra v Bratislave. "Avšak dlhotrvajúci a intenzívny tréning ako
súčasť vrcholového alebo výkonnostného športu môže bez nedostatočnej regenerácie spôsobiť
znižovanie obranyschopnosti. Ide o športovanie pri frekvencii viac ako 5-krát týždenne pri viac ako 80 %
intenzite maximálnej spotreby kyslíka," pokračuje špecialistka na imunologické problémy u športovcov.
"Po fyzickej záťaži vzniká prechodné obdobie zníženej imunitnej odolnosti, tzv. imunosupresívne okno,
ktoré môže pretrvávať v závislosti od dĺžky a intenzity záťaže približne 3–12 hodín. Ak je regenerácia
nedostatočná, môžu sa spomenuté okná prekryť a tým sa výraznejšie zníži odolnosť organizmu.
Napríklad vrcholový výkon šprintéra na 100 metrov nevyvolá zásadnejšie zmeny v jeho imunitných
ukazovateľoch, ale u vytrvalca po dobehnutí maratónu možno pozorovať pretrvávanie obdobia zníženej
imunitnej odolnosti trvajúcej aj niekoľko dní."
Spomínané zníženie imunity po nadmernom tréningu sa môže prejaviť častejšími infekciami horných
dýchacích ciest, najmä pred pretekmi alebo počas nich, kde svoju úlohu zohráva aj prídavný efekt
psychického stresu. Pridružiť sa môže aj chronický únavový syndróm v podobe letargie, depresií,
zvýšenej spavosti, nočného potenia či bolestí svalov. Zvýšený je aj výskyt svalových zranení.
Regenerácia, otužovanie a vyvážená diéta
"Riešením je jedine úprava tréningového procesu so zabezpečením dostatočnej doby na regeneráciu,"
hovorí MUDr. Bergendiová. "Treba totiž minimalizovať hromadenie období zníženej imunitnej odolnosti.
Základom je dostatočný spánok. Okrem toho pri posilňovaní imunity vo všeobecnosti pomáha
otužovanie – pohyb na čerstvom vzduchu, primerané oblečenie, neprekurovanie bytu, striedanie teplej a
studenej sprchy, sauna, návšteva kryokomory… Nasleduje výber vhodného dietetického režimu. Niektorí
športovci pri udržiavaní svojej hmotnostnej kategórie výrazne obmedzujú príjem sacharidov a
živočíšnych tukov, čo sa môže premietnuť nielen do vyššieho rizika infekcií, ale aj svalových zranení."
V poslednom čase sa zistilo, že viacerí vrcholoví športovci majú po športovom výkone zvýšený výdaj
niektorých mikroelementov, napríklad zinku alebo horčíka. Predovšetkým železo a zinok so selénom
majú zásadný význam pre bezporuchovú funkciu imunitného systému. V zime viacerým športovcom, ale
aj nešportovcom chýba dostatok "slnečného vitamínu" D. Od novembra do februára v našom miernom
pásme nie je dostatok UV žiarenia na vytvorenie potrebnej dennej dávky "déčka". Do tela ho však
možno dostať aj prostredníctvom stravy, najlepšími zdrojmi sú rybí tuk a tučnejšie ryby, vaječný žĺtok,

huby, droždie, z ovocia avokádo.
Imunitu podporujúce látky
Okrem toho je pri problémoch s imunitou možné podávanie tzv. imunostimulačných látok, ktoré zvyšujú
účinnosť mechanizmov prirodzenej imunity. "Patria sem napríklad polysacharidy kvasiniek a húb,
zdrojom ktorých môžu byť steny buniek pekárskych kvasníc, zrná niektorých obilnín a vyššie huby, kam
patrí aj hliva ustricová. Pri prevencii infekcií horných dýchacích ciest, ale aj prevencii či urýchlenej liečbe
svalových poranení sa osvedčuje systémová enzýmoterapia, čiže podávanie kombinácie enzýmov.
Známym imunomodulátorom biologického pôvodu je kolostrum, ktoré sa vytvára v mliečnych žľazách
samíc cicavcov. Významné zdraviu prospešné účinky majú aj probiotiká, čiže baktérie mliečneho
kvasenia."
Odborníci majú k dispozícii imunitu ovplyvňujúce preparáty, ktoré sú na lekársky predpis.
Imunomodulačných liekov vo všeobecnosti nie je veľa. "Patria sem napríklad antivirotiká, bakteriálne
lyzáty (zmesi neškodných čiastočiek baktérií, ktoré vyvolávajú zvýšenú produkciu protilátok), lyzáty
leukocytov (zvyšujú produkciu bielych krviniek), imunoglobulíny (bielkoviny fungujúce ako protilátky),
niektoré vitamíny s pozitívnym vplyvom na imunitu, krvné deriváty a podobne. Liečba sa odvíja od
aktuálnosti poruchy.
Pri športovaní treba mať na mysli aj toto pravidlo: Neprepínajte svoje sily! V súčasnosti dochádza ku
extrémom, aj čo sa týka detí. Mnohé nešportujú vôbec, iné ambiciózni rodičia denne vozia na hokejové
či tenisové tréningy a počas víkendov na športové sústredenia. "Menej môže byť niekedy viac,"
konštatuje doktorka Bergendiová. Je totiž už jednoznačne dokázané, že množstvo stresu a silný
psychický nátlak môže imunitu veľmi významne oslabiť.
Aby šport nebolel
Téme zdravia a športu sa venuje aj webstránka www.abysportnebolel.sk. Možno tu nájsť odborné články
v rámci sekcií Zdravie, Výživa a Tréning. Dňa 9. februára tohto roka sa v aule Ekonomickej univerzity
v Bratislave uskutoční 3. ročník konferencie Aby šport nebolel, kde odznejú prednášky lekárskych
odborníkov zo Slovenska aj z Česka na tému správneho tréningového procesu, výživy, imunity i
alternatívnych liečebných či výživových postupov pri športe. Podrobnosti možno nájsť na spomínanej
webovej stránke.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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51. Primerané športovanie podporuje imunitu
[Téma: Ekonomická univerzita; ozene.zoznam.sk; 22/01/2013; Bianka Stuppacherová]
O tom, že primeraná pohybová aktivita posilňuje imunitu, niet pochýb.
Istým spôsobom sme "strojcami" svojej imunity a imunitnému systému môžeme aktívne pomáhať počas
zvýšenej záťaže či preventívne zabrániť jeho zlyhaniu a oslabeniu jeho funkcií. Naopak - intenzívny
tréning výkonnostného športovca bez dostatočnej regenerácie môže obranyschopnosť tela znížiť.
Imunitný systém je súbor buniek a orgánov, ktoré spolupracujú na obrane organizmu proti útokom
"cudzích votrelcov". Ide o mikróby - drobné infekčné organizmy v podobe baktérií, vírusov, parazitov i
húb. Pre mnohé z nich je ľudské telo ideálnym prostredím, a tak sa doň pokúšajú vniknúť. Úlohou
imunitného systému je zabrániť im v tom. Ak sa to nepodarí, musí ich vyhľadať a zničiť.
Imunitný systém ako súbor prepojených buniek, orgánov a rôznych zlúčenín, je veľmi zložitý. Môže
rozpoznať milióny rôznych nepriateľov a produkovať sekréty i bunky na rozpoznanie a odstránenie
každého z nich. Aj poruchy imunitného systému sú rôznorodé. Medzi pomerne časté príznaky patria
opakujúce sa infekčné ochorenia a ich komplikácie (často v horných dýchacích cestách), nezriedka sa
môže oslabená imunita prejavovať opakovanými herpesmi, aftami, dlhotrvajúcou únavou a podobne.
Pozor na intenzívny tréning
"Rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 minút
má obyčajne na imunitný systém stimulačné účinky," konštatuje imunologička MUDr. Katarína
Bergendiová, PhD., z Pneumo-Alergo Centra v Bratislave. "Avšak dlhotrvajúci a intenzívny tréning ako
súčasť vrcholového alebo výkonnostného športu môže bez nedostatočnej regenerácie spôsobiť
znižovanie obranyschopnosti. Ide o športovanie pri frekvencii viac ako 5-krát týždenne pri viac ako 80 %
intenzite maximálnej spotreby kyslíka," pokračuje špecialistka na imunologické problémy u športovcov.
"Po fyzickej záťaži vzniká prechodné obdobie zníženej imunitnej odolnosti, tzv. imunosupresívne okno,
ktoré môže pretrvávať v závislosti od dĺžky a intenzity záťaže približne 3-12 hodín. Ak je regenerácia
nedostatočná, môžu sa spomenuté okná prekryť a tým sa výraznejšie zníži odolnosť organizmu.

Napríklad vrcholový výkon šprintéra na 100 metrov nevyvolá zásadnejšie zmeny v jeho imunitných
ukazovateľoch, ale u vytrvalca po dobehnutí maratónu možno pozorovať pretrvávanie obdobia zníženej
imunitnej odolnosti trvajúcej aj niekoľko dní."
Spomínané zníženie imunity po nadmernom tréningu sa môže prejaviť častejšími infekciami horných
dýchacích ciest, najmä pred pretekmi alebo počas nich, kde svoju úlohu zohráva aj prídavný efekt
psychického stresu. Pridružiť sa môže aj chronický únavový syndróm v podobe letargie, depresií,
zvýšenej spavosti, nočného potenia či bolestí svalov. Zvýšený je aj výskyt svalových zranení.
Regenerácia, otužovanie a vyvážená diéta
"Riešením je jedine úprava tréningového procesu so zabezpečením dostatočnej doby na regeneráciu,"
hovorí MUDr. Bergendiová. "Treba totiž minimalizovať hromadenie období zníženej imunitnej odolnosti.
Základom je dostatočný spánok. Okrem toho pri posilňovaní imunity vo všeobecnosti pomáha
otužovanie - pohyb na čerstvom vzduchu, primerané oblečenie, neprekurovanie bytu, striedanie teplej a
studenej sprchy, sauna, návšteva kryokomory... Nasleduje výber vhodného dietetického režimu. Niektorí
športovci pri udržiavaní svojej hmotnostnej kategórie výrazne obmedzujú príjem sacharidov a
živočíšnych tukov, čo sa môže premietnuť nielen do vyššieho rizika infekcií, ale aj svalových zranení."
V poslednom čase sa zistilo, že viacerí vrcholoví športovci majú po športovom výkone zvýšený výdaj
niektorých mikroelementov, napríklad zinku alebo horčíka. Predovšetkým železo a zinok so selénom
majú zásadný význam pre bezporuchovú funkciu imunitného systému. V zime viacerým športovcom, ale
aj nešportovcom chýba dostatok "slnečného vitamínu" D. Od novembra do februára v našom miernom
pásme nie je dostatok UV žiarenia na vytvorenie potrebnej dennej dávky "déčka". Do tela ho však
možno dostať aj prostredníctvom stravy, najlepšími zdrojmi sú rybí tuk a tučnejšie ryby, vaječný žĺtok,
huby, droždie, z ovocia avokádo.
Imunitu podporujúce látky
Okrem toho je pri problémoch s imunitou možné podávanie tzv. imunostimulačných látok, ktoré zvyšujú
účinnosť mechanizmov prirodzenej imunity. "Patria sem napríklad polysacharidy kvasiniek a húb,
zdrojom ktorých môžu byť steny buniek pekárskych kvasníc, zrná niektorých obilnín a vyššie huby, kam
patrí aj hliva ustricová. Pri prevencii infekcií horných dýchacích ciest, ale aj prevencii či urýchlenej liečbe
svalových poranení sa osvedčuje systémová enzýmoterapia, čiže podávanie kombinácie enzýmov.
Známym imunomodulátorom biologického pôvodu je kolostrum, ktoré sa vytvára v mliečnych žľazách
samíc cicavcov. Významné zdraviu prospešné účinky majú aj probiotiká, čiže baktérie mliečneho
kvasenia."
Odborníci majú k dispozícii imunitu ovplyvňujúce preparáty, ktoré sú na lekársky predpis.
Imunomodulačných liekov vo všeobecnosti nie je veľa. "Patria sem napríklad antivirotiká, bakteriálne
lyzáty (zmesi neškodných čiastočiek baktérií, ktoré vyvolávajú zvýšenú produkciu protilátok), lyzáty
leukocytov (zvyšujú produkciu bielych krviniek), imunoglobulíny (bielkoviny fungujúce ako protilátky),
niektoré vitamíny s pozitívnym vplyvom na imunitu, krvné deriváty a podobne. Liečba sa odvíja od
aktuálnosti poruchy.
Pri športovaní treba mať na mysli aj toto pravidlo: Neprepínajte svoje sily! V súčasnosti dochádza ku
extrémom, aj čo sa týka detí. Mnohé nešportujú vôbec, iné ambiciózni rodičia denne vozia na hokejové
či tenisové tréningy a počas víkendov na športové sústredenia. "Menej môže byť niekedy viac,"
konštatuje doktorka Bergendiová. Je totiž už jednoznačne dokázané, že množstvo stresu a silný
psychický nátlak môže imunitu veľmi významne oslabiť.
Aby šport nebolel
Téme zdravia a športu sa venuje aj webstránka www.abysportnebolel.sk . Možno tu nájsť odborné
články v rámci sekcií Zdravie, Výživa a Tréning. Dňa 9. februára tohto roka sa v aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave uskutoční 3. ročník konferencie Aby šport nebolel, kde odznejú prednášky
lekárskych odborníkov zo Slovenska aj z Česka na tému správneho tréningového procesu, výživy,
imunity i alternatívnych liečebných či výživových postupov pri športe. Podrobnosti možno nájsť na
spomínanej webovej stránke.
Text - Bianka Stuppacherová pre magaz ín Pravdy
Foto: SHUTTERSTOCK
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52. Záhad okolo mladíka zadržaného v Iráne je stále viac
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 22/01/2013; Domáce; Pravda, Soňa Pacherová, Igor Stupňan]

Je 25-ročný Slovák Matej Valuch, ktorého zadržali v Iráne za údajnú spoluprácu pre americkú CIA,
ozajstný špión - alebo len obeť iránskej propagandy? Má jeho príbeh bližšie k politickému trileru či
tragikomédii?
Možno uveriť tomu, že tento mladík má schopnosti tajného agenta? Že absolvent gymnázia v Dubnici
nad Váhom s bakalárskym titulom z banskobystrickej Univerzity Mateja Bela podával Američanom
kvalifikované informácie o sofistikovaných metódach iránskeho jadrového výskumu? A včlenil sa do
prostredia, kam majú prístup len vyvolení a preverení? Aj bez základných znalostí perzštiny, nieto ešte
odborného jazyka, akým spolu komunikujú zasvätení v tejto oblasti?
Namiesto jasných odpovedí sa zatiaľ možno oprieť iba o dohady a špekulácie. Faktom je, že Valuch od
vlaňajšieho 5. septembra figuruje na zozname nezvestných osôb. ,,Nahlásili nám ho rodičia, ktorí s ním
stratili kontakt a dostali strach," hovorí Jozef Kromerinský z odboru pátrania policajného prezídia.
Zdôrazňuje, že Valucha na zoznam nezaradili pre podozrenie s trestného konania. ,,V takom prípade by
bol hľadanou osobou," spresňuje Kromerinský.
Na prípad už zareagovalo slovenské ministerstvo zahraničných vecí. ,,Intenzívne sa mu venujeme," tvrdí
hovorca Boris Gandel. Iránska strana podľa neho informovala náš zastupiteľský úrad v Teheráne, že
minulý týždeň zadržali slovenského občana, údajne pre podozrenie z ohrozovania štátnej bezpečnosti.
Slovenská ambasáda viackrát požiadala o možnosť Valucha navštíviť, no kontakt jej neumožnili. Na
otázku, či si už ministerstvo pozvalo v tejto záležitosti ,,na koberec" iránskeho veľvyslanca na Slovensku,
Gandel neodpovedal. ,,Ide o citlivý prípad, nebudeme naše ďalšie diplomatické kroky vopred
zverejňovať," uviedol.
Iránci sa bránia útokom
V Iráne mali Valucha zadržať pre spoluprácu s americkou tajnou službou CIA. Štátna televízia o ňom
odvysielala dokument s názvom Lovec v pasci. Vo videu prístupnom na Youtube mladík po anglicky
rozpráva, ako prišiel do krajiny pracovať, ako sa zamestnal v telekomunikačnej spoločnosti a ako ho tam
následne kontaktoval dôstojník menom Steven Logano. Priznáva, že spojke posielal osobné údaje o
Iráncoch. V závere sa spomína odhalenie ďalších šiestich agentov, ktorí podnikali ,,sústavné a chytré
operácie zamerané na ľudí, ktorí pracujú na iránskom jadrovom programe".
Podľa politológa a odborníka na terorizmus Jozefa Klaveca si Valucha jednoznačne podala iránska
propaganda. ,,Celé je to divadlo, v Iráne sú agentmi najmä Iránci. Občas tam však zvyknú pre špionáž
zatknúť Američanov či ľudí zo západnej Európy," hovorí Klavec. Pripomína, že medzinárodné
spoločenstvo už dlho Irán podozrieva z vývoja jadrových zbraní a dožaduje sa kontroly jeho jadrového
programu. ,,Iránci sú v podozrení, že do roku 2014 vyrobia prvú vlastnú jadrovú nálož. Preto potrebujú
vytvárať protitlak na kritikov. Ponáša sa to na politické procesy známe u nás z 50. rokov minulého
storočia," tvrdí Klavec.
František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov bratislavskej Ekonomickej univerzity ponúka dva
krajné pohľady na Valuchovu kauzu. ,,V prvom rade môže, samozrejme, prospieť Iránu. No paradoxne aj
Spojeným štátom a Izraelu," uvažuje. Pokladá za veľmi nepravdepodobné, že by sa mladý muž zo
Slovenska, ktorý nevie po perzsky, nie je náboženský fanatik a zrejme ani nemá potrebné vedomosti,
zamestnal len tak náhodou kdesi v miestnych telekomunikáciách z vôle iránskych úradov. Pripúšťa, že
mladíka mohol ktosi na cestu do Iránu nahovoriť, zaplatiť mu ju, postarať sa mu tam o robotu a zneužiť
ho na zisťovanie určitých vecí.
,,Valuch dokonca ani nemusel tušiť, pre aký skutočný dôvod do krajiny ide. Prosto mu niekto pred tvárou
zašušťal peniazmi a stavil na prirodzenú ľudskú túžbu po dobrodružstve a zbohatnutí," pripúšťa Škvrnda.
,,Dojem, že všetci agenti sú nejakí Bondovia, je totiž mylný. Ich podstatná časť sú nezaujímaví až
neschopní ľudia, ktorých niekto zneužije na určitý účel. Tých špičkových je len málo," pokračuje. Valuch
mohol podľa neho na niečí pokyn nadväzovať napohľad obyčajné kontakty. Sledovať, kto, s kým a kde
sa stretáva, akí sú Iránci ostražití, aké majú zvyky a podobne. Predpovedá však, že Valuchovi sa
napokon nič nedokáže a v poriadku sa vráti domov.
Z dohadov vznikajú konšpirácie
Hoci Slovák sa na videu k spolupráci s CIA priznáva, v hre sú stále aj iné možnosti. ,,Mohol sa napríklad
chytiť do iránskej pasce. Mohli mu podstrčiť Američana pracujúceho v službách teheránskeho režimu,
ktorý sa vydával za agenta USA," naznačil Pravde nemenovaný diplomat. Aj táto špekulácia by
potvrdzovala úvahy o dobre pripravenej iránskej propagande, ktorá mohla ,,ťažiť z naivity Slováka". Ako
na páse sa však už rodia ďalšie konšpirácie. Video sa zrodilo rýchlo, televízia ho odvysielala v sobotu,
dokonca aj s ilustračnými zábermi z Bratislavy, no Valucha zrejme zatkli len predtým v stredu. Objavili sa
tiež úvahy, že Slovák spáchal iný závažný skutok a Iránci s ním urobili ,,kšeft" s priznaním o CIA.
Prípadne že mu zaplatili za to, že nakrúti video a dá sa načas zatvoriť za mreže.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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53. Záhad okolo mladíka zadržaného v Iráne je stále viac
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 23/01/2013; s.: 2,3; Kauza zadržaného Slováka; Soňa
Pacherová, Igor Stupňan]
Soňa Pacherová, Igor Stupňan
Bratislava
Je 25-ročný Slovák Matej Valuch, ktorého zadržali v Iráne za údajnú spoluprácu s americkou CIA,
ozajstný špión - alebo len obeť iránskej propagandy? Má jeho príbeh bližšie k politickému trileru či
tragikomédii? Možno uveriť tomu, že tento mladík má schopnosti tajného agenta? Že absolvent
gymnázia v Dubnici nad Váhom s bakalárskym titulom z banskobystrickej Univerzity Mateja Bela
podával Američanom kvalifikované informácie o sofistikovaných metódach iránskeho jadrového
výskumu? A včlenil sa do prostredia, kam majú prístup len vyvolení a preverení? Aj bez základných
znalostí perzštiny, nieto ešte odborného jazyka, akým spolu komunikujú zasvätení v tejto oblasti?
Namiesto jasných odpovedí sa zatiaľ možno oprieť iba o dohady a špekulácie. Faktom je, že Valuch od
vlaňajšieho 5. septembra figuruje na zozname nezvestných osôb. "Nahlásili nám ho rodičia, ktorí s ním
stratili kontakt a dostali strach," hovorí Jozef Kromerinský z odboru pátrania policajného prezídia.
Zdôrazňuje, že Valucha na zoznam nezaradili pre podozrenie s trestného konania. "V takom prípade by
bol hľadanou osobou," spresňuje Kromerinský. Na prípad už zareagovalo slovenské ministerstvo
zahraničných vecí. "Intenzívne sa mu venujeme," tvrdí hovorca Boris Gandel. Iránska strana podľa neho
informovala náš zastupiteľský úrad v Teheráne, že minulý týždeň zadržali slovenského občana, údajne
pre podozrenie z ohrozovania štátnej bezpečnosti. Slovenská ambasáda viackrát požiadala o možnosť
Valucha navštíviť, no kontakt jej neumožnili. Na otázku, či si už ministerstvo pozvalo v tejto záležitosti
"na koberec" iránskeho veľvyslanca na Slovensku, Gandel neodpovedal. "Ide o citlivý prípad, nebudeme
naše ďalšie diplomatické kroky vopred zverejňovať," uviedol.
Iránci sa bránia útokom
V Iráne mali Valucha zadržať pre spoluprácu s americkou tajnou službou CIA. Štátna televízia o ňom
odvysielala dokument s názvom Lovec v pasci. Vo videu prístupnom na Youtube mladík po anglicky
rozpráva, ako prišiel do krajiny pracovať, ako sa zamestnal v telekomunikačnej spoločnosti a ako ho tam
následne kontaktoval dôstojník menom Steven Logano. Priznáva, že spojke posielal osobné údaje o
Iráncoch. V závere sa spomína odhalenie ďalších šiestich agentov, ktorí podnikali "sústavné a chytré
operácie zamerané na ľudí, ktorí pracujú na iránskom jadrovom programe". Podľa politológa a odborníka
na terorizmus Jozefa Klaveca si Valucha jednoznačne podala iránska propaganda. "Celé je to divadlo, v
Iráne sú agentmi najmä Iránci. Občas tam však zvyknú pre špionáž zatknúť Američanov či ľudí zo
západnej Európy," hovorí Klavec. Pripomína, že medzinárodné spoločenstvo už dlho Irán podozrieva z
vývoja jadrových zbraní a dožaduje sa kontroly jeho jadrového programu. "Iránci sú v podozrení, že do
roku 2014 vyrobia prvú vlastnú jadrovú nálož. Preto potrebujú vytvárať protitlak na kritikov. Ponáša sa to
na politické procesy známe u nás z 50. rokov minulého storočia," tvrdí Klavec. František Škvrnda z
Fakulty medzinárodných vzťahov bratislavskej Ekonomickej univerzity ponúka dva krajné pohľady na
Valuchovu kauzu. "V prvom rade môže, samozrejme, prospieť Iránu. No paradoxne aj Spojeným štátom
a Izraelu," uvažuje. Pokladá za veľmi nepravdepodobné, že by sa mladý muž zo Slovenska, ktorý nevie
po perzsky, nie je náboženský fanatik a zrejme ani nemá potrebné vedomosti, zamestnal len tak
náhodou kdesi v miestnych telekomunikáciách z vôle iránskych úradov. Pripúšťa, že mladíka mohol ktosi
na cestu do Iránu nahovoriť, zaplatiť mu ju, postarať sa mu tam o robotu a zneužiť ho na zisťovanie
určitých vecí. "Valuch dokonca ani nemusel tušiť, pre aký skutočný dôvod do krajiny ide. Prosto mu
niekto pred tvárou zašušťal peniazmi a stavil na prirodzenú ľudskú túžbu po dobrodružstve a
zbohatnutí," pripúšťa Škvrnda. "Dojem, že všetci agenti sú nejakí Bondovia, je totiž mylný. Ich podstatná
časť sú nezaujímaví až neschopní ľudia, ktorých niekto zneužije na určitý účel. Tých špičkových je len
málo," pokračuje. Valuch mohol podľa neho na niečí pokyn nadväzovať napohľad obyčajné kontakty.
Sledovať, kto, s kým a kde sa stretáva, akí sú Iránci ostražití, aké majú zvyky a podobne. Predpovedá
však, že Valuchovi sa napokon nič nedokáže a v poriadku sa vráti domov.
Z dohadov vznikajú konšpirácie
Hoci Slovák sa na videu k spolupráci s CIA priznáva, v hre sú stále aj iné možnosti. "Mohol sa napríklad
chytiť do iránskej pasce. Mohli mu podstrčiť Američana pracujúceho v službách teheránskeho režimu,
ktorý sa vydával za agenta USA," naznačil Pravde nemenovaný diplomat. Aj táto špekulácia by
potvrdzovala úvahy o dobre pripravenej iránskej propagande, ktorá mohla "ťažiť z naivity Slováka". Ako
na páse sa však už rodia ďalšie konšpirácie. Video sa zrodilo rýchlo, televízia ho odvysielala v sobotu,
dokonca aj s ilustračnými zábermi z Bratislavy, no Valucha zrejme zatkli len predtým v stredu. Objavili sa
tiež úvahy, že Slovák spáchal iný závažný skutok a Iránci s ním urobili "kšeft" s priznaním o CIA.

Prípadne že mu zaplatili za to, že nakrúti video a dá sa načas zatvoriť za mreže.
Do Iránu išiel cez BUBO
Na územie Iránskej islamskej republiky je pomerne zložité dostať sa aj turistovi. Občan Slovenskej
republiky naň môže vstúpiť len s platným cestovným pasom a vízom, o ktoré možno požiadať na
príslušnom veľvyslanectve. Platnosť víza treba pravidelne obnovovať a končí sa aj s každým opustením
štátu. Súčasťou žiadosti o vízum je aj pozývací list od cestovnej kancelárie s referenčným číslom
iránskeho ministerstva zahraničia. Pravde sa podarilo zistiť, že Valuch si potrebné doklady dal vybaviť
cez cestovnú kanceláriu BUBO, zameranú na exotické a dobrodružné zájazdy. "Áno, dobre sa na neho
pamätám. Víza, ale aj letenky či ubytovanie som mu vybavovala v roku 2008, keď išiel do Iránu po prvý
raz, a aj minulý rok," potvrdila pracovníčka cestovky, ktorá si neželala byť menovaná. "Kučeravý chlapík,
na prvý pohľad pôsobil utiahnuto, no v skutočnosti bol veľmi komunikatívny a vystupoval suverénne,"
opísala dojem z jeho osoby. Vlani v lete poslala Valuchovi na domácu adresu faktúru za služby. Vzápätí
ju kontaktovala Matejova mama, ktorá zásielku otvorila. "Pýtala sa, či o ňom niečo neviem, keďže sama
o synovi už dlhšie nemá žiadne správy a na vypnutý telefón sa mu nevie dovolať. Poradila som jej, aby
sa informovala v leteckej spoločnosti, s ktorou odcestoval, či v miestach predpokladaného pobytu.
Keďže to k ničomu neviedlo, požiadala pani Valuchová o pomoc políciu," uzavrel zdroj z cestovky. (sp)
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Mladík zadržaný v Iráne Matej Valuch. Na snímke vľavo hlavné mesto Iránu Teherán.
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54. SEPAROVANIE ODPADU V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA NA
PEDAGOGICKOM PRACOVISKU PHF EU V MICHALOVCIACH
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 22/01/2013; 01/2013; s.: 16,17; Nezaradené; Ing. Michal Stričík,
PhD]
Ing. Michal Stričík, PhD.*)
Sprievodcom ľudskej civilizácie sú odpady. Veci, ktoré sa nám zdajú nepotrebné, končia väčšinou na
skládke. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že nakladanie s odpadmi má nesmierny vplyv na životné
prostredie, zdravie a kvalitu života, ako aj hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Užitočným krokom je preto
opätovné využitie odpadu.
Recyklácia odpadu je jeden zo spôsobov ochrany životného prostredia, recykláciou sa znižuje objem
odpadu zneškodňovaného na skládke, šetria sa prírodné surovinové zdroje a v neposlednom rade sa
vytvárajú nové pracovné miesta v oblastiach vývoja a návrhu výrobkov, ako aj výroby, dopravy, obchodu
a spotreby týchto výrobkov.
Základným predpokladom recyklácie je triedenie odpadu. Súčasná legislatíva v oblasti odpadového
hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) vychádza z európskych smerníc zameraných na
problematiku nakladania s odpadmi. Z tejto legislatívnej úpravy vyplývajú povinnosti aj pre bežného
občana.
O zákonných povinnostiach, ale aj potrebe ochrany a racionálneho využívania prírodných zdrojov sa v
rámci vybraných predmetov učia študenti Ekonomickej univerzity Bratislava, Podnikovohospodárskej
fakulty so sídlom v Košiciach, a to na pedagogickom pracovisku v Michalovciach.
Na prvom stupni vysokoškolského štúdia na dennej a externej forme štúdia sa v rámci študijného
programu Ekonomika a manažment podniku a študijného programu Obchodné podnikanie v dennej
forme vyučujú predmety:
- Udržateľný rozvoj,
- Udržateľnosť prírodných zdrojov,
- Posudzovanie vplyvov ekonomických činností na životné prostredie a
- Ekonomika a manažment využitia obnoviteľných zdrojov energie.
Študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci študijného programu Finančné riadenie
podniku (dennej a externej formy štúdia) absolvujú predmety
- Ekonomika životného prostredia a
- Ekonomické aspekty environmentálneho manažérstva.

Prostredníctvom týchto predmetov, ale aj ekonomických predmetov sa pripravujú pre úspešnú
podnikovú prax, ale aj spoločenského a osobného života.
V zmysle sloganu ,,KAŽDÝ MÔŽE TRIEDIŤ ODPAD" sa už od roku 2007 realizuje separácia odpadu aj
na pedagogickom pracovisku Podnikovohospodárskej fakulty Košice, Ekonomickej univerzity
Bratislava v Michalovciach. Separovaný zber sa uskutočňuje prostredníctvom vriec. Ich rozvoz
zabezpečujú pracovníci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce.
Raz mesačne, prípadne podľa potreby, je distribuovaná sada 4 druhov farebne rozlíšených vriec (žlté plasty, modré - papier, biele - sklo, čierne - viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly).
Osobitná pozornosť je venovaná biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý pochádza zo školského parku.
Ten je zhromažďovaný na určenom mieste a v prípade potreby zvážaný a materiálovo zhodnocovaný
pracovníkmi Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce.
Na začiatku každého kalendárneho roka je k dispozícii kalendár separovaného zberu pre aktuálny rok. V
kalendári sú farebnou značkou vyznačené presné dátumy vývozov. Vyseparované zložky komunálneho
odpadu uložené do vriec, musia byť v stanovený deň zvozu ráno vyložené a pripravené pre zber so
zberným vozidlom.
Odpad, ktorý separujú študenti na vopred určenom mieste, najčastejšie tvoria plastové poháre od kávy z
nápojového automatu, plastové fľaše od nápojov, plastové poháre od jogurtov, noviny, časopisy, písací
papier, reklamné letáky, sklenené fľaše, tetrapakové obaly a kovové plechovky od nápojov. Osobitná
pozornosť je venovaná separovaniu odpadu v kanceláriách, kde je predovšetkým papier ukladaný v
kartónových škatuliach. Okrem uvedených komodít je zvlášť uskladňovaný aj nebezpečný odpad, ako sú
obaly od použitých tonerov, použité batérie od ovládačov k multimediálnym projektorom, ortuťové
žiarivky a trubice, ako aj elektroodpad. Správnym triedením dávame odpadu druhú šancu. Tým, že
separujeme odpad, sme ohľaduplní k životnému prostrediu.
Naším hlavným cieľom v tejto oblasti je vytvoriť podmienky pre separovanie, myšlienku triedenia odpadu
ďalej rozvíjať a vybudovať u študentov návyk, ktorý by bol pre nich normálnou vecou, že odpad
roztriedia. Jednoducho každodennou rutinou v živote každého z nás.
Náš systém možno nie je najdokonalejší, ale je jednou z účinných ciest, ako zabezpečiť ochranu prírody
a šetrenie zdrojov.
*Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13 Košice, tel.:
055/7223111, e-mail: michal.stricik@ euke.sk
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55. Náš muž v Iráne; Je Irán nebezpečný?
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 24/01/2013; Téma dňa; zo zahraničia]
Peter Bielik, moderátor: "Našim ďalším hosťom je dnes večer František Škvrnda. Dobrý večer."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor: "Vitajte u nás v Téme dňa. Vyzerá to tak, že ten náš muž v Iráne má veľké
problémy, pán Škvrnda. My sa môžeme len domnievať, možno špekulovať, či si ich spôsobil sám, alebo
či ho využili na propagandu Iránci. Ako podľa vás tento prípad zapadá do tej série podobných prípadov,
či afér, ktoré sa týkajú Iránu? Ja spomeniem len údajné hackerské útoky, únosy vedcov, ktorí mali
pracovať na jadrovom programe, a tak ďalej a tak ďalej. Je toto ďalší prípad z tejto série?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "Dalo by sa povedať, že asi patrí do
takého širšieho rámca udalostí, ktoré sa okolo Iránu odohrávajú v pomerne dlhé obdobie. Ja by som
načrtol také štyri problémy, ktoré sa tam veľmi čudne zhodou okolností stretli. Prvá je skutočne situácia v
Iráne s jeho jadrovým programom. Druhou záležitosťou, ktorú si neuvedomujeme dostatočne, lebo u nás
sa nezvýrazňuje, Irán je už vyše tridsať rokov traumou americkej zahraničnej politiky. Tretím momentom
je, keď sa hovorí na Blízkom východe o jadrových zbraniach, je v tom vždycky viac-menej prítomný aj
Izrael. A štvrtá časť je - skutočne tento mladý muž, ktorý sa záhadným spôsobom ocitol tam, kde znalci
problematiky nie sú schopní pochopiť, ako sa on vlastne dostal do popredia v takejto oblasti napriek
tomu, že dnes sa svet mení, je dosť ťažké si predstaviť, že by sa niekto pobral do krajiny, ktorú vôbec
nepozná, kde ide ako turista, ktorý jazyk neovláda, a zamestná sa tam čírou zhodou okolností v nejakom
takom objekte alebo v nejakej takej firme, ktorá má dostup do chúlostivých informácií. Irán je iná krajina,

s inou predstavou o poriadku, o bezpečnosti vôbec, o živote, než je to u nás, a tam sa dostať len zhodou
okolností k takejto nejakej veci je mimo takého bežného chápania. Takže je tu mnoho vecí, ktoré sú
značne spochybniteľné, o ktorých je možné pochybovať. Ja by som to uzavrel tým, že vlastne tento
problém sa akosi nedostal do popredia svetových médií. Nie je v mainstreamoch globálnych médiách,
takže je to niečo, čo by sa dalo označiť v tej terminológii tajných služieb alebo spravodajských služieb za
nejakú spravodajskú hru, v ktorej sa tento mladý muž zhodou okolností ocitol. Ešte snáď jedna taká
všeobecná poznámka. Bezpochyby je vo veľmi ťažkej situácii. To je nepríjemné byť v cudzom štáte a
ocitnúť sa tam vo väzení a vyšetrovaný pomerne ostrými prísnymi bezpečnostnými orgánmi. Zas na
druhej strane aj z toho, čo bolo vidieť, nie je to človek, ktorý by vyzeral, že nejakým spôsobom otrasený,
zrejme mu nehrozí mučenie, ale v každom prípade je v zložitej situácii a dobre, že slovenská diplomacia
sa snaží podniknúť kroky napriek tomu, že tých informácií je veľmi málo."
Peter Bielik, moderátor: "Tak skúsme sa teraz zamyslieť nad ním samým. Myslíte si, že mladý človek,
študent vysokej školy, bez základných znalostí miestneho jazyka, bez nejakej evidentnej motivácie môže
byť nebezpečným agentom, ktorý stojí za to, aby dokonca Irán ukazoval v televízii?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "No, asi nie. Tu je toľko podmieňovacích
záležitostí a podmienených vecí, že to nie je si možné reálne predstaviť. Hovorím, keď si to zoberieme v
tom rámci udalostí, o ktorým sme hovorili širšie, aj ako jeden zo spôsobov spravodajskej hry alebo
podôb spravodajskej hry, tak to môže vystúpiť do iných, iných podôb. Viete, aj to zverejnenie informácie
v médiách bolo nie v deň keď ... nie presne pred iránskymi prezidentskými voľbami, ale v ten deň boli
voľby v Izraeli. Viete a keď sa zamyslí nad tým, že to môže byť spravodajská hra, tak tá spravodajská
hra môže byť aj o tom, že my ukážeme, že tam sa niečo deje, a treba byť aj u nás v ostražitosti. Lebo oni
sú zlí, robia niečo, čo by robiť nemali. Takže tých výkladov tejto témy je možné podať viacero. A
skutočne, je tam fatálny problém toho nešťastného mladého muža. Ja, keby som si mohol dovoliť nejakú
hypotézu, tak možno niekto, kto ho nejakým spôsobom ohodnotil, ho považoval za človeka, ktorý je
ochotný ísť za nejakým dobrodružstvom, ktorý má rád peniaze, alebo niektoré ďalšie veci a niečo sa mu
ponúklo. Nevyzerá na typ človeka, alebo aj z hľadiska predchádzajúcej svojej činnosti, ktorý by takéto
veci zámerne vyhľadával a chcel on sám niečo takéhoto urobiť."
Peter Bielik, moderátor: "Keď som ešte premýšľal nad ďalšími možnými motiváciami, no vám asi netreba
vysvetľovať, že symbolika ako taká a symbolizmus hrá v medzinárodných vzťahoch tiež svoju obrovskú
rolu. Symboly môžu pohnúť masami. Videli sme, čo sa stalo, len keď sa zverejnili nejaké tie karikatúry v
krajinách, aké to obrovské urobilo pohyby, aké obrovské demonštrácie nastali, hlavne v moslimských
krajinách. Videli sme v tom dokumente pri tom interview aj zábery na slovenskú vlajku. Nám to už
nepripadá ako vôbec zvláštne, ale možno niekoho ten katolícky kríž tam láka, možno je to motív na to,
aby symbolicky dokázal ukázať, že zasa sa nám tu tlačia nejakí križiaci. Je to príliš jednoduchá úvaha?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "No, ja si myslím, že v kontexte celého
toho filmu, ktorý bol spracovaný, to bol skutočne len malý detail. Bezpochyby, tí, čo pracujú so symbolmi
to tam zaradili možno aj s týmto úmyslom, ale je to tam na tak krátky čas dané, a museli by sme
rozumieť perzštine alebo jazyku farsi alebo v ktorom to je podané, čo sa vlastne pri tom komentári
hovorí. To, kríže majú v štátnych znakoch a na zástavách viaceré štáty, a nebol tam nejaký taký ďalší
symbol, ktorý by toto umožňoval, alebo ktorý by umožňoval nejaký taký výklad, že to má pohnúť nejako
vedomím. To, čo sa stalo v minulosti vo vzťahu k Iránu, to boli skorej útoky proti symbolom islamu a
nebolo to propagovanie symbolov západných alebo kresťanských. Takže v tomto duchu bolo to tam, iste
nie náhodou, ale nemalo podľa mňa to hrať takúto úlohu."
Peter Bielik, moderátor: "Vieme, čo sa stalo Dánom a ako veľmi ekonomicky utrpeli po zverejnení tých
karikatúr, ako sa útočilo na ich ambasády. Nebodaj nechcem, aby sa to stalo samozrejme aj Slovenskej
republike. Tie reakcie môžu byť veľmi, veľmi búrlivé. Poďme trocha ďalej. Pozrime sa na Irán samotný.
Vieme, že je táto krajina obkolesená americkými vojenskými základňami a v podstate jediné vojenské
operácie, ktoré sú možné, môže viesť po vode. Videli sme naozaj veľký opäť symbolický prechod
prieplavom po dlhých a dlhých rokoch dvoch iránskych lodí. Môže byť teda vôbec Irán nejako
nebezpečný, ak teda zvážime, že je obkolesený v podstate obkľúčený?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "Z vojenského hľadiska je situácia
skutočne veľmi zložitá v tom priestore. I samotné iránske ozbrojené sily možno sú trochu lepšie
pripravené, ako je bežný priemer ozbrojených síl v súčasnosti, nie sú však schopné nejakým spôsobom
dlhodobo čeliť nejakému tlaku zvonka alebo v nejakej väčšej vojne. Opäť, ak sa uvažuje o týchto
udalostiach, tak treba tam vidieť minimálne tri súvislosti. Prvá je tá, že je tam najväčší problém vo
vzťahoch medzi Iránom a Izraelom. To je najzložitejšia dimenzia tých vojenských problémov, ktoré sa
tam objavujú; druhá stránka je v tom, skutočne Izrael je jedným z najbližších spojencov USA, je veľmi
silná izraelská lobby vo Washingtone, o tom sú aj teoretické práce rozsiahle napísané. Aj dneska, keď
sa uvažuje o novom ministrovi obrany, novom ministrovi zahraničných vecí USA, tak sa ukazuje na to,
že sú zástancami nejakého takého vyváženého pohľadu USA na riešenie problémov Blízkeho východu.
Politika prezidenta Busha v minulých rokoch narobila skutočne veľmi veľa zla na Blízkom východe.

Viedla k rôznym problémom. Takže tu asi je tento problém USA - Izrael - Irán, a samotný Irán potom
viackrát boli vydané také vyhlásenia, že ak sa naň zaútočí, tak odveta bude ostrá a bude to viesť k tomu,
že sa rozbehnú stovky iránskych bojovníkov a budú uskutočňovať rôzne akcie v krajinách, ktoré Irán
napadli. To je opäť v takej rovine určitých dohadov alebo skorej propagandistických vyjadrení. Situácia je
taká, aspoň v posledných týždňoch, kroky Obamovej vlády vyzerajú byť na to, že je snaha začať skôr
nové kolo rokovaní diplomatickou cestou, nie že zbytočne napínať svaly. Tie výsledky vojenských
operácií USA, či v Afganistane, či Iraku sú asi dostatočným mementom pre časť kruhov na to, aby sa
nepúšťalo do ďalšieho vojenského dobrodružstva, keď vojenskými prostriedkami sa dneska dosť ťažko
veci dajú vyriešiť, len vznikne omnoho väčšie množstvo problémov, ako to je, žiaľ, dneska v Iraku a čo
zrejme čaká Afganistan."
Peter Bielik, moderátor: "Takže tá zásadná otázka je napísaná aj dole pod nami. Je Irán nebezpečný?
Spomínali ste izraelské parlamentné voľby. Tam bola hrozba Iránu. Je jednou z najväčších tém?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "No, viete, Irán sám o sebe nebezpečný
nie je. Ako som už spomínal, už tridsať rokov je tŕňom v oku americkej zahraničnej politiky. Koncom
alebo v sedemdesiatych rokoch bol Irán prešpikovaný agentmi či americkými, či sovietskymi, či
britskými. Bolo to fatálne zlyhanie spravodajských služieb toho obdobia, že nepredvídali, čo sa tam
vlastne stane."
Peter Bielik, moderátor: "Postup Chomejního."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "Áno, vzostup Chomejního, iránsky šach
Réza Páhlaví, pokiaľ ja si pamätám ešte ako chlapec, bol u nás na návšteve, dostal čestný doktorát, sa
mi zdá, že na Karlovej univerzite alebo..."
Peter Bielik, moderátor: "Bolo to v roku 1978."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "Takže bolo to skutočne, že ten človek mal
kontakty po celom svete. Zrazu sa to zosypalo, potom je tu to obsadenie veľvyslanectva USA iránskymi
študentami, neúspešná americká operácia Orlí pazúr, ďalej je to podpora Iraku vo vojne proti Iránu.
Takže keby som to vzhľadom na čas povedal trochu zjednodušene, nie je to úplná pravda, ten Irán sa do
určitej miery má čoho od Západu obávať. Tie jeho reakcie, že sú potom nevypočítateľné, to je aj z toho
dôvodu, že je zatlačený do kúta, je snaha určitým spôsobom voči nemu vystupovať aj ako voči
ekonomickému partnerovi, oslabiť ekonomickú silu. Rôzne sankcie ten problém nevyriešia iránskeho
jadrového programu, len ho môžu skomplikovať. A ešte posledná snáď možno taká vec, ktorá by sa
mala zvýrazniť. Iránu sa vytýka, že odmieta púšťať inšpektorov Medzinárodnej atómovej agentúry na
kontrolu. Žiaľ, ak si niekto spomenie na misiu Williama Walkera z OBSE na Kosove v deväťdesiatych
rokoch, tam bolo množstvo spravodajských dôstojníkov z rôznych štátov. Irán sa môže do určitej miery
tohto obávať, že medzi tými inšpektormi sa objavia ľudia, ktorí nie sú len vyslovene chemici, fyzici,
technici, ale budú tam aj ľudia, ktorí budú hľadať iné veci. Takže musí byť skutočne cesta rokovaní a
dosiahnuť to, aby sa Irán nestal hrozbou, ako sa to dneska žiaľ v našich médiách alebo v tých
mainstreamových globálnych médiách často prezentuje."
Peter Bielik, moderátor: "Aj preto som veľmi rád, že ste boli dnes večer našim hosťom. Snáď to prispeje
vyváženosti informácií, ktoré u nás máme o Iráne a o jeho režime. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že
ste si opäť našli čas pre divákov televízie TA3. Príjemný večer."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, EUBA: "Ďakujem za pozvanie a dovidenia."
Peter Bielik, moderátor: "Dámy a páni, Téma dňa sa končí. Vďaka za vašu pozornosť i čas, ktorý ste jej
venovali počas celého týždňa. Pri ďalšej Téme dňa sa stretneme opäť v pondelok, v rovnakom čase o
devätnásť päťdesiat. Dovtedy vám želám príjemný večer a príjemný víkend v spoločnosti Televízie TA3.
Dovidenia."
-END
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56. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/01/2013; s.: 31; inzercia; PR-CL XP13OO6O/01]
Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najvýznamnejšou a najväčšou univerzitou
tohto zamerania v SR. Univerzita ponúka na siedmich fakultách študentom vzdelávanie vo všetkých
stupňoch vysokoškolského štúdia v 66 akreditovaných študijných programoch - v 18 študijných

programoch na bakalárskom štúdiu (1. stupeň štúdia), v 32 študijných programoch na inžinierskom
štúdiu (2. stupeň štúdia) a v 16 študijných programoch na doktorandskom štúdiu (3. stupeň štúdia).
Štúdium vo všetkých študijných programoch je organizované podľa princípov európskeho systému
transferu kreditov (ECTS). Na EU v Bratislave je v ponuke štúdium viac ako 80 predmetov v inom ako
slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom). Na 2. stupni štúdia študenti
môžu študovať tri celouniverzitné študijné programy komplexne zabezpečované v cudzích jazykoch:
Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Manažment predaja (vo francúzskom jazyku) a
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) a získať dvojitý diplom zo zahraničných
partnerských univerzít. EU v Bratislave a Nottingham Trent University v Anglicku umožňujú študentom
získať dvojitý diplom v bakalárskom študijnom programe International Business Administration,
Marketing Management alebo Business Finance a súbežne s inžinierskym štúdiom absolvovať na
univerzite aj spoločný študijný program International Finance. EU v Bratislave vysiela ročne viac ako 300
svojich študentov na študijné pobyty do zahraničia. Jej absolventi nachádzajú uplatnenie na domácom aj
zahraničnom pracovnom trhu, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady priemerných miezd.
Viac informácií nawww.euba.sk.
Bratislavská Business School EU v Bratislave ponúka medzinárodné vzdelávacie programy Master of
Business Administration (MBA) v spolupráci s Franklin University, Ohio USA a General Management
Program (GMP), ktorý je prvou časťou štúdia na European Executive MBA na prestížnej ESCP Europe
Business School v Paríži, Londýne, Berlíne, Madride, resp. Turíne. Súčasťou ponuky sú aj
špecializované kurzy z oblasti manažmentu, ekonomiky, počítačových zručností a jazykovej prípravy,
určené širokej aj odbornej verejnosti, ako i vzdelávacie aktivity podľa individuálnych požiadaviek klientov.
Kompletnú ponuku nájdete nawww.euba.sk/bbs.
Informácie o prijímacom konaní.
Školné za externé štúdium v akademickom roku 2013/14 pre 1. a 2. stupeň štúdia je 500
eur/akademický rok a pre 3. stupeň 1 000eur/akademickýrok.
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky
iba v tlačenej podobe je 40 eur.
Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky aj v elektronickej podobe je 32 eur.
Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia je do 31. marca 2013.
Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia je do 15. apríla 2013 na všetky fakulty a celouniverzitné študijné
programy.
Termín podávania prihlášok na 3. stupeň štúdia je do 10. júna 2013. Informácie o prípravných kurzoch
na prijímacie konanie nájdete na: www.euba.sk-Prijímacie konanie.
PR-CL XP13OO6O/01
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57. Vysoké školy s oceneniami
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/01/2013; s.: 24; vzdelávanie; veg]
Naše vysoké školy a univerzity sa snažia získať aj certifikáty a ocenenia, ktoré by ich zrovnoprávnili s
vysokými školami v zahraničí. Ako prvá vysoká škola na Slovensku získala Vysoká škola manažmentu
certifikát DS (Diploma Supplement) Label. Získanie DS Label je prestížnym medzinárodným ocenením,
ktorým Európska komisia potvrdzuje, že všetkým absolventom je vydávaný bezplatný podrobný dodatok
k diplomu, ktorý spĺňa prísne európske kritériá. Tento certifikát je udeľovaný vysokým školám, ktoré sa
riadia princípmi internacionalizácie európskeho vysokého školstva podľa zásad Bolonskej deklarácie.
Dodatok k diplomu ponúka diplom, ktorý je čitateľnejší a ľahko porovnateľný so zahraničím, umožňuje
ľahší prístup k možnostiam práce alebo ďalšieho štúdia v zahraničí. Ekonomická univerzita v
Bratislave sa stala nositeľom ocenenia Academic Leadership Award (Cena za akademické vodcovstvo).
Počas nedávnej globálnej konferencie o podnikaní a financiách v Las Vegas ju vybraným inštitúciám z
celého sveta udelil americký The Institute for Business and Finance Research. Ekonomická univerzita
sa tak stala len jednou z dvoch európskych univerzít, ktoré získali toto prestížne ocenenie. "Veľmi si
vážime, že výskum ako jedno z kľúčových poslaní EU v Bratislave svojou kvalitou oslovil aj špičkových
odborníkov v USA. Je všeobecne známe, že univerzity pôsobiace v Spojených štátoch patria medzi
najvýznamnejšie výskumné inštitúcie sveta a je preto veľká česť, že sa Ekonomická univerzita ocitla v
ich spoločnosti," povedal na margo udelenia Academic Leadership Award rektor EU v Bratislave Rudolf

Sivák. Cena za akademické vodcovstvo sa udeľuje ako uznanie za trvalú snahu o profesionálny rast
svojich tvorivých pracovníkov a ocenenie podpory výskumu na univerzite. Okrem EU v Bratislave ju
dostalo osem univerzít z Ameriky, dve z Afriky a po jednej z Ázie a Európy. O ďalšie ocenenie sa
uchádza aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Ide o prestížne medzinárodné ocenenie
Diploma supplement Label, čo spolu s ocenením ECTS Label (získané v roku 2010) signalizuje
partnerským organizáciám v zahraničí, že SPU je spoľahlivým partnerom z hľadiska realizácie ECTS a
mobilít študentov.
(veg)
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58. Anketa Čo čaká študentov na vysokých školách?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/01/2013; s.: 26,27; vzdelávanie; Redakcia]
Absolventov stredných škôl čaká rozhodovanie, na akú vysokú školu si podať prihlášku. Na školy s
talentovými skúškami sa prihlášky podávali už v novembri, na ostatné na konci februára. Sú aj fakulty,
kde možno prihlášku dať aj neskoršie. Dôležitá je predovšetkým príprava na prijímacie konanie. Oslovili
sme niektoré univerzity a vysoké školy so štyrmi otázkami, aké nároky majú na budúcich študentov.
1. Na čo všetko by sa mali študenti vopred pripraviť, ak si u vás dajú prihlášku na niektorú z fakúlt? Aké
učivo by predovšetkým mali ovládať?
2. Čo rozhoduje viac? Priemer známok alebo výsledky testov?
3. Koľko prihlášok si študent môže podať? Môže si dať prihlášky súčasne na dve fakulty vašej
univerzity?
4. Aké nové trendy alebo smery môžu očakávať študenti na vašej škole v budúcom roku?
doc. RNDr. Ján Pekár. PhD., prorektor Univerzita Komenského v Bratislave
1. Rozsah látky potrebnej na prijímacie skúšky je daný obsahom stredoškolského štúdia na gymnáziách.
2. Prijímacie konanie podľa zákona o vysokých školách organizujú fakulty a podmienky na prijatie
stanovujú akademické senáty fakúlt. Na niektorých fakultách sa berú do úvahy len výsledky prijímacích
skúšok (známky zo strednej školy nemajú žiadny význam), na niektorých fakultách sa prijíma na základe
výsledkov zo strednej školy (prijímacie skúšky sa nekonajú), na niektorých fakultách sa prijíma na
základe oboch - výsledkov z prijímacích skúšok i výsledkov zo strednej školy. Uchádzači o štúdium by
sa mali informovať na webových stránkach fakúlt o konkrétnych podmienkach prijímania na danú fakultu.
3. Vo všeobecnosti - počet fakúlt, na ktoré je možné podať si prihlášku, nie je obmedzený. Jednotlivé
fakulty však môžu ohraničiť počet študijných programov, na ktoré sa na tejto fakulte dá prihlásiť. Máme
tak fakulty, kde sa dá prihlásiť len na jeden, na dva, či dokonca na tri študijné programy. Opäť
odporúčam webstránku fakulty.
4. Univerzita Komenského v Bratislave poskytuje vzdelanie, ktoré zodpovedá najnovším trendom
vzdelávania, a najmä v magisterskom a doktorandskom stupni ho obsahom poskytuje na hranici
súčasného ľudského poznania.
Zdenka Gálová, prorektorka Slovenská poľnohospodárska univerzita
1. Na portáli vysokej školy sú zverejnené všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania. Písomné
prijímacie skúšky z predmetov vybraných uchádzačom (matematika, anglický jazyk, ekonómia) sa
konajú iba na FEM, pričom sa v celkovom bodovom hodnotení uchádzačov nezohľadňujú výsledky
maturitných skúšok. Na ostatných fakultách univerzity sa prijímacie konanie uskutočňuje formou
prijímacích pohovorov z problematiky vybraného študijného programu. Pri prijímaní uchádzačov fakulty
zohľadňujú výsledky maturitných skúšok, pričom každá má stanovené ďalšie špecifické kritériá
zverejnené nielen na portáli VŠ, ale aj na webových stránkach fakúlt, prístupných zo stránky
www.spu.sk. Na FZKI v študijných programoch záhradná a krajinná architektúra; biotechnika parkových
a krajinných úprav je povinná aj talentová skúška.
2. Na FEM o prijatí rozhodujú len výsledky prijímacích skúšok z daných predmetov, ostatné fakulty
zohľadňujú výsledky maturitných skúšok v zmysle vyhlášky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na
stredných školách a ďalšie špecifické kritériá. Podľa kritérií vyhlášky je vypracované bodové hodnotenie
výsledku maturitnej skúšky, podľa ktorého sa diferencovane hodnotí výsledok maturitnej skúšky (počet

bodov) z každého predmetu so zreteľom na úroveň maturity (A, B, C), externú alebo internú formu
maturitnej skúšky.
3. Študent si môže dať prihlášku na viacero študijných programov tej istej fakulty (v prihláške vyznačí
poradie záujmu o ŠP), resp. na viaceré fakulty univerzity.
4. Od akademického roku 2013/2014 bude na každej fakulte v Nitre jeden špeciálny predmet na
inžinierskom stupni štúdia v anglickom jazyku. Na bakalárskom stupni štúdia sa vyučuje po jednom
predmete v anglickom jazyku na FEM a FEŠRR. Na FBP sa bude vyučovať nový predmet vinárstvo.
Študenti sa môžu zúčastniť Erasmus pobytov na zahraničných univerzitách, prípadne výučby v rámci
rôznych intenzívnych letných škôl na významných univerzitách v Indii, Thajsku, Poľsku a inde.
Lucia Gunišová, Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomická univerzita v Bratislave
1. Rozsah požiadaviek na prijímacie skúšky na EU v Bratislave z predmetov matematika (okrem fakulty
aplikovaných jazykov), základy ekonómie a ekonomiky a cudzí jazyk (na fakulte medzinárodných
vzťahov a na fakulte aplikovaných jazykov dva cudzie jazyky) zodpovedá rozsahu stredoškolského učiva
(v súlade so zákonom o vysokých školách). Uchádzači z gymnázií by mali venovať viac pozornosti
príprave z predmetu základy ekonómie a ekonomiky a uchádzači z odborných stredných škôl príprave z
predmetu matematika. Pre uchádzačov o štúdium na fakulte medzinárodných vzťahov a uchádzačov o
štúdium na fakulte aplikovaných jazykov je dôležitá príprava z predmetov cudzí jazyk, pretože musia
urobiť prijímaciu skúšku z dvoch cudzích jazykov na rovnakej vedomostnej úrovni. Univerzita odporúča
uchádzačom obstarať si literatúru na prípravu prijímacie skúšky. EU v Bratislave (Bratislavská Business
School, Nadácia Národohospodár, Katedra matematiky, Nadácia J. Pázmana v Košiciach, Nadácia prof.
Čolláka v Michalovciach, Bakalár Nové Zámky) organizuje tiež prípravné kurzy k prijímacím skúškam zo
všetkých predmetov prijímacej skúšky a od ponúk prípravných kurzov akýchkoľvek iných inštitúcií sa EU
v Bratislave dištancuje.
2. V prijímacom konaní sa na EU v Bratislave zohľadňujú len výsledky testov z jednotlivých predmetov
prijímacej skúšky. Na študijné výsledky zo strednej školy a na výsledky z maturitnej skúšky sa
neprihliada.
3. Uchádzač v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia tej istej fakulty (dennej alebo externej)
alebo v inom študijnom programe tej istej fakulty môže na tú istú prihlášku uviesť aj inú formu štúdia
alebo iný študijný program. V prípade záujmu o štúdium študijných programov prvého stupňa na
viacerých fakultách EU v Bratislave musí uchádzač podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt
a zaplatiť na každú fakultu poplatok v príslušnej výške.
4. Na univerzite stále venujeme zvýšenú pozornosť internacionalizácii štúdia. Pre študentov rozširujeme
možnosti študovať študijné programy v cudzích jazykoch a získať tak dvojité diplomy. K existujúcim
zmluvám o takýchto diplomoch s univerzitou v Halle (štúdium v nemeckom jazyku), s univerzitou v
Grenobli (štúdium vo francúzštine), s univerzitou v Nottinghame (štúdium v anglickom jazyku) pribudne v
budúcom akademickom roku aj dvojitý diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku,
študijného programu Medzinárodný manažment). Rozširujeme aj ponuku odborných predmetov, ktoré
môžu študenti študovať v cudzích jazykoch tak na bakalárskom, ako aj na inžinierskom štúdiu. Tieto
predmety popri učiteľoch univerzity stále viac a viac zabezpečujú hosťujúci profesori zo zahraničných
univerzít. Vzrastie aj počet študentov univerzity, ktorí budú môcť časť štúdia absolvovať na partnerských
univerzitách v zahraničí a predpokladáme na jednotlivých fakultách aj väčšie zapojenie študentov do
výskumnej činnosti. Pre študentov doktorandského štúdia univerzita pripravila výnimočnú možnosť
odborných stáží v sídle OECD v Paríži, kde doktorandi môžu spracúvať doktorandské práce. Študentov
teda v budúcom akademickom roku čaká zaujímavé štúdium, ktoré je porovnateľné so štúdiom na
obdobných univerzitách v Európe.
Pavol Sovák, prorektor pre vzdelávanie a IZ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
1. Spoločnou črtou je, že nároky na prijímacie konanie nepresahujú vedomosti stredoškolského učiva, a
to i na študijných programoch, kde je o štúdium enormný záujem. Na niektorých fakultách (LF, FVS a
PravF) sú prijímacie skúšky výlučne vo forme testov a ich výsledky sú rozhodujúce. Na Prírodovedeckej
fakulte sa zasa nevyžadujú prijímacie skúšky, uprednostňujú sa výsledky stredoškolského štúdia,
výsledkov maturitnej skúšky i ďalších aktivít, ako sú olympiády apod. Navyše, táto fakulta spolupracuje s
agentúrou SCIO a pre absolventov odborných škôl povinne vyžaduje test Národných porovnávacích
skúšok. Tie odporúča aj študentom gymnázií, ktorí nedosiahli počas štúdia výborný prospech, ale sú
presvedčení, že na štúdium prírodných vied majú predpoklady.
2. Na väčšine študijných programov Filozofickej fakulty sa podobne ako na prírodovedeckej fakulte
uprednostňujú len výsledky stredoškolského štúdia, maturitná skúška a ďalšie aktivity, ale na tejto
fakulte sú však aj študijné programy, kde je výsledok prijímacieho konania určený výsledkom prijímacej

skúšky (psychológia, sociálna práca, masmediálne komunikácie, anglický jazyk...). Ako vidno,
rôznorodosť štúdia na klasickej univerzite si v súčasnosti ešte stále vyžaduje viac požiadaviek pre
uchádzačov, preto si treba pravidlá prijímacieho konania dobre preštudovať.
3. Študent si môže podať prihlášky na viacero fakúlt i viacero prihlášok na danej fakulte.
4. Momentálne nepripravujeme žiadne prevratné novinky z hľadiska formy. Radi by sme elektronickú
prihlášku dotiahli po právnej stránke do takej podoby, aby študenti už nemuseli na fakulty posielať jej
vytlačenú kópiu.
Branislav Zlocha, riaditeľ marketingu a rozvoja Vysoká škola manažmentu CITY University of Seattle v
Bratislave
1. Čo sa týka prijímacích pohovorov, treba rozlišovať, aký program si vyberiete. Pokiaľ ide o programy
City University of Seattle, musíte dokladovať znalosť anglického jazyka medzinárodne uznávaným
TOEFL testom, prípadne niektorým z jeho ekvivalentov ako napr. Cambridge Certificate, IELTS alebo
ELPT. Naša škola je pritom jedným z mala certifikovaných centier na Slovensku, kde si tento TOEFL test
môžete aj urobiť. Na programy Vysokej školy manažmentu vyučované v slovenskom jazyku sa prijímacie
skúšky nerobia. Neznamená to však, že na študentov nekladieme veľké nároky, práve naopak.
Zaujímavosťou je, že naša škola si v posledných rokoch vybudovala imidž náročnej školy. Okrem
spomínaných nárokov je to spôsobené najmä tým, že VŠM začala ako prvá škola na Slovensku využívať
v boji proti plagiátorstvu špeciálny softvér. Ten sa využíva nielen pri diplomových prácach, ale pri
všetkých projektoch, ktoré študenti musia počas štúdia vypracovať a povinne odovzdať na kontrolu v
elektronickej forme.
2. Priemer známok nehrá úlohu. Pre prijatie na programy v angličtine rozhoduje splnenie minimálneho
počtu bodov na teste angličtiny.
3. Naša vysoká škola sa nedelí na fakulty a študent si spravidla podáva prihlášku na jeden program.
4. V budúcom roku plánujeme podanie žiadosti o akreditáciu nového študijného programu na
bakalárskom stupni v manažmente informačných systémov, s možnosťou získať tiež americký Bachelor
of Science in Information Systems od City University of Seattle. Pôjde o program, kde môžu študenti
absolvovať štúdium paralelne voči obom titulom, tak slovenskému, ako aj americkému. Jeho príprava je
možná za finančnej podpory fondov EÚ. Súčasťou príprav je aj publikácia monografií a učebných textov.
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59. Do Heinekenu sa vracia pôvodná hovorkyňa
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 28/01/2013; eTREND; Redakcia Mediálne.sk]
Od 16. januára 2012 dočasne pôsobila na tomto poste Jana Hypšová
28.01.2013 / Redakcia Mediálne.sk
Manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti Heineken Slovensko Hana Šimková sa po skončení svojej
materskej dovolenky dňom 28. januára 2013 vracia na svoju pozíciu v spoločnosti.
Na pozícii Relations Manager bude naďalej pôsobiť ako hovorca spoločnosti a kontaktná osoba pre
médiá. Posledný rok dočasne vykonávala túto funkciu Jana Hypšová.
Hana Šimková je absoventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Niekoľko rokov
pracovala ako redaktorka v tlačovej agentúre SITA a v televízii Markíza, kde sa venovala ekonomickej
oblasti.
Žurnalistickú dráhu opustila v roku 2006, ke'd sa stala hovorkyňou spoločnosti Slovnaft. Kariéru v oblasti
public relations ďalej rozvíjala ako hovorkyňa a vedúca oddelenia PR Poštovej banky, kde pracovala od
júna 2007. V spoločnosti Heineken Slovensko pôsobí od júla 2009 a ako manažérka korporátnych
vzťahov sa venuje oblasti externej komunikácie, internej komunikácie a public affairs.
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60. Študenti budú platiť za programy v cudzom jazyku
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 28/01/2013; 04/2013; s.: 19; príloha; TASR]

Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia. Spoplatnenie
cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana Čaploviča (Smer),
ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013. Ministerstvo tvrdí, že
slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je veľmi málo. Cieľom
opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na Slovensko viac
zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú jazykové
alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať slovenský
program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť nebudú tí,
ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký cudzojazyčný
program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole ekvivalent v
slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti sa nebudú
hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou pomocou v
rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu 'nemám na to'
neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré nám poskytuje
Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že vyučovanie v
cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať peniaze za
denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia byť pre
všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická univerzita v
Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí zarátať kredity
za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich
museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov. (TASR)
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61. Študenti budú platiť za programy v cudzom jazyku
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 28/01/2013; 04/2013; s.: 12; VZDELÁVANIE; (TASR)]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia. Spoplatnenie
cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana Čaploviča (Smer),
ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013. Ministerstvo tvrdí, že
slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je veľmi málo. Cieľom
opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na Slovensko viac
zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú jazykové
alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať slovenský
program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť nebudú tí,
ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký cudzojazyčný
program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole ekvivalent v
slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti sa nebudú
hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou pomocou v
rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu 'nemám na to'
neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré nám poskytuje
Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že vyučovanie v
cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať peniaze za
denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia byť pre
všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická univerzita v
Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí zarátať kredity
za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich
museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
(TASR)
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62. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 28/01/2013; 04/2013; s.: 14; téma/inzercia; TASR]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať

slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku.
Súčasných študentov sa platby nedotknú
Platiť nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali.
Náročnejšie vyučovanie
Smieško tvrdí, že vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy
doteraz nemohli vyberať peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo
podmienky v rámci EÚ musia byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú
napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je
tiež to, že im škola musí zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval
problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva
predmetov.
(TASR)
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63. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 28/01/2013; 04/2013; s.: 10; téma/inzercia;
TASR]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku.
Súčasných študentov sa platby nedotknú
Platiť nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali.
Náročnejšie vyučovanie
Smieško tvrdí, že vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy
doteraz nemohli vyberať peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo
podmienky v rámci EÚ musia byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú
napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je
tiež to, že im škola musí zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval
problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva
predmetov. (TASR)
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64. Študenti budú platiť za programy v cudzom jazyku
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 28/01/2013; 04/2013; s.: 11; TÉMA; (TASR)]

Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia. Spoplatnenie
cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana Čaploviča (Smer),
ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013. Ministerstvo tvrdí, že
slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je veľmi málo. Cieľom
opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na Slovensko viac
zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú jazykové
alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať slovenský
program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť nebudú tí,
ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký cudzojazyčný
program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole ekvivalent v
slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti sa nebudú
hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou pomocou v
rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu 'nemám na to'
neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré nám poskytuje
Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že vyučovanie v
cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať peniaze za
denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia byť pre
všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická univerzita v
Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí zarátať kredity
za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich
museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
(TASR)
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65. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 28/01/2013; 04/2013; s.: 13; téma/inzercia; TASR]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku.
Súčasných študentov sa platby nedotknú
Platiť nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali.
Náročnejšie vyučovanie
Smieško tvrdí, že vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy
doteraz nemohli vyberať peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo
podmienky v rámci EÚ musia byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú
napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je
tiež to, že im škola musí zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval
problémy najmä v posledných ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva
predmetov.
(TASR)
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66. Muž, ktorý zbohatol na počítačoch
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 29/01/2013; s.: 17; PROFILY; Zuzana Kullová]

INVESTIČNÍ MÁGOVIA
V seriáli Investiční mágovia vám predstavujeme vizionárov, ktorí dokázali vybudovať úspešné impérium
a stali sa vzorom pre mnohých ekonómov. Dnes Michael Dell.
Podnikateľ, za ktorého bohatstvom stojí výpočtová technika. Jeho marketingové majstrovstvo vystrelilo
americkú počítačovú firmu Dell, ktorú založil, k hviezdnym výšinám. Najmladší generálny riaditeľ z
rebríčka Fortune 500 v histórii Michael Dell dnes patrí medzi 20 najbohatších ľudí sveta. Jeho majetok?
Vyše 14 miliárd dolárov.
Podnikavý od detstva
Michael Dell sa narodil 23. februára 1965 v Houstone. Aj keď zbohatol na počítačoch, neboli to počítače,
na ktorých zarobil prvé peniaze. Prvý zárobok, 2 000 dolárov, získal na obchode so známkami. Mal iba
dvanásť rokov. Podarilo sa mu totiž presvedčil známych filatelistov, aby zbierky predávali jeho
prostredníctvom a vytvoril im katalóg. Budúci miliardár vtedy prvýkrát zistil, že priamy predaj je cesta,
ktorou sa treba vydať. A najlepšie s produktmi, ktorým rozumie - s počítačmi. Mimochodom, svoj prvý,
Apple II, si kúpil v pätnástich. Rozobral ho do poslednej skrutky, aby zistil, ako funguje.
Keď počítače zarábajú
Rozoberanie, skladanie a vylepšovanie počítačov rozbehol Michael Dell naplno na vysokej škole. Keďže
marže obchodníkov pokladal za neúmerne vysoké, rozhodol sa počítače nakupovať, montovať a
predávať priamo, teda tak, ako žiadali jeho zákazníci. Síce mal iba devätnásť rokov a žil na internáte, no
mesačný obrat jeho firmy bol 80-tisíc dolárov. Jeho konkurenčnou výhodou bolo, že predaj podporoval
zákazníckym servisom a ponúkal nižšie ceny ako ostatní obchodníci. Školu nakoniec, napriek protestom
svojich rodičov, opustil a naplno sa vrhol do svojho podnikateľského sna.
Priamy predaj bez distribútorov
V roku 1984 začal podnikať vo vlastnej firme s názvom PC's Limited a rozvinul obchodný model
založený na priamom predaji počítačov bez ďalších distribútorov. Prenajal si priestory a vytvoril prvé
počítače s vlastným dizajnom Turbo PC, ktoré sa predávali za 795 dolárov. Firma prosperovala vďaka
predaju a opravám. O pár mesiacov zmenil typ firmy na akciovú spoločnosť Dell Computer Corporation a
premiestnil ju do obchodného centra v Severnom Austine. Tu naplno potvrdil svoju teóriu optimalizáciou
počítačov pomocou komponentov od rôznych výrobcov možno dosiahnuť lepší výsledok, než to bolo
dovtedy u ostatných predajcov. Iba štyri roky po založení sa zvýšila trhová hodnota celej spoločnosti z
tisíc dolárov na závratných 85 miliónov. V roku 1992 sa Michael stal vo veku 27 rokov najmladším
výkonným riaditeľom spoločnosti, ktorú magazín Fortune zaradil medzi 500 najdôležitejších spoločností
na svete.
Zlaté zásady priameho predaja
Firma sa však počas svojho pôsobenia dopustila aj omylov. Napríklad nakúpila obrovské množstvo
pamäťových čipov s kapacitou 256 KB, ktoré rýchlo zastarali, lebo na trh prišli čipy s kapacitou 1 MB.
Michael Dell musel veľké množstvo zásob predávať pod cenu. Fiaskom bol aj ich počítač Olympic. Bol
síce dokonalejší a výkonnejší než mala konkurencia, ale nepredával sa, pretože zákazníci taký veľký
výkon vtedy nepotrebovali. Od roku 1996 začal Dell predávať počítače cez internet a iba sedem
mesiacov mu stačilo na to, aby dosiahol obrat milión dolárov za deň. V roku 2003 sa spoločnosť
premenovala na Dell Inc. a rozšírila pôsobenie i mimo počítačov.
Kto preberie Dell?
V roku 2004 odstúpil Michael Dell z funkcie výkonného riaditeľa. Na túto pozíciu sa vrátil v roku 2007, po
tom, čo Dell Inc. produkovala poruchové počítače a musel uhradiť odškodné vo výške 300 miliónov
dolárov. Podobne aj v roku 2010 súhlasil s ďalšou 100-miliónovou náhradou. Medzi verejnosť však
prenikli aj neoverené informácie z januára tohto roka z agentúry Reuters, ktorá tvrdí, že amerického
výrobcu počítačov plánuje prevziať do svojho portfólia spoločnosť Silver Like. Zdroj - Wikipédia, žive.cz,
cnews.cz Zuzana Kullová
Čím vás zaujal príbeh Michaela Della
Tomáš Podhorný Team ManagerPartnersGroup SK
Má niekoľko vlastností, ktoré charakterizujú inovátorov a lídrov. Fascinovalo ma napríklad to, ako
dokázal v dvanástich rokoch rozbehnúť vlastné podnikanie so známkami a vzal veci do svojich rúk.
Odvaha spraviť niečo inak bola unikátna. Rovnako postupoval aj neskôr, keď podnikal s novinami, kde

vytvoril unikátny systém predplatného. Do dokonalosti rozvinul svoje schopnosti pri počítačoch, keď
našiel na trhu voľný priestor, ktorý okamžite využil. Ktoré dôležité momenty pri ňom zohrali najväčšiu
úlohu? Jedným z najdôležitejších rozhodnutí bolo určite zanechanie štúdia medicíny napriek tomu, že
rodičia si priali, aby bol z neho doktor. On si však vybral inú cestu, mal víziu, za ktorou išiel a ktorú vtedy
iní nevideli. Rozhodol sa robiť to, čo ho bavilo, pre čo mal vášeň, zanietenie. Dal jasný odkaz, že ak
človek niečomu verí a je o niečom presvedčený, tak úspech príde. Inšpiráciou je pre mňa určite to, ako
dokázal zvládať neúspechy a prekážky. Veľmi sa mi páčila myšlienka, že bez dobre fungujúceho tímu
ľudí by nikdy nedosiahol to, čo si vysníval.
DOTAZNÍK MANAŽÉRA
Boris Masloviec člen Predstavenstva Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne.
Do čoho ste investovali prvé zarobené peniaze? Ak si dobre pamätám, buď do bicykla alebo do lyží. Keď
nerátam symbolickú mzdu zo zemiakových brigád, tak môj hlavný zdroj príjmu bola odmena za
upratovanie trhoviska na Miletičovej, čo bola v dobe minulej vysnívaná práca pre každého študenta.
Investícia, ktorá vám priniesla najvyšší zisk? Vzdelávanie sa v jazykoch. Obchod, ktorý sa vám naozaj
nepodaril? Na taký som rýchlo zabudol. Poučenie z krízy? Že budú aj ďalšie a možno aj väčšie, takže
treba sa prispôsobiť a skôr hľadať v kríze nové príležitosti. Váš investičný tip do budúcnosti? Vedomosti
a zručnosti vám nezoberie ani kríza. Investoval by som do toho, čo nie je ako investícia zrejmé na prvý
pohľad. Ako dlho prežije euro? Euro ako také dúfam, že dlho, ako platidlo som si ho obľúbil. Neviem, ako
dlho, ale prežije spôsob, akým je udržiavané pri živote.
Kto je kto
Boris Masloviec vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V poisťovníctve pôsobí od polovice
90. rokov. Začínal vo VIG vo Viedni. Neskôr pôsobil v Kooperative v Bratislave. Od roku 2007 je členom
Predstavenstva Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne.
O spoločnosti
Union poisťovňa bola založená v roku 1992. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a
individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. Zdravotná poisťovňa
pôsobí u nás od roku 2006.
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67. Výber školy nenechávajte na náhodu
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/01/2013; s.: 21,22,24; vzdelávanie; Jana Véghová]
Jana Véghová(c) Bratislava
Len niekoľko týždňov zostáva budúcim stredoškolákom a vysokoškolákom na podanie prihlášky na
vybrané školy. Pre deviatakov základných škôl to navyše znamená, že znovu budú robiť prijímacie
pohovoryPrihlášku treba podávať priamo riaditeľovi základnej školy do 20. februára na učebné odbory a
študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností a zručností alebo nadania, do 10. apríla
na ostatné učebné odbory a študijné odbory. Uchádzač, ktorý nieje žiakom základnej školy, podáva
prihlášku priamo na strednú školu. Pri prijímaní žiaka na strednú školu, ktorý v celoslovenskom testovaní
žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 percent, rozhodne o
prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Na vysoké školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávali
už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v
mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až
september. Všetky informácie si možno overiť na portáli: www.portalvs.sk. To isté platí aj o stredných
školách. Každá má svoje zameranie a svoje nároky. Nestačí teda aj prospech, ale keďže mnohé školy
bojujú o každého žiaka, dôležité sú aj prijímacie skúšky. "Pri výbere školy je dôležité zistiť si, aké bude
uplatnenie na trhu práce po jej skončení," dôvodí Ladislav Kováč, riaditeľ Strednej odbornej školy
polygrafickej. "Naši žiaci môžu potom pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v oblasti polygrafie, grafiky,
masmediálnej komunikácie, manažmentu, žurnalistiky a pod."
Pokračovanie - s. 24
Dokončenie - s. 21
Mnohé vysoké školy či univerzity zasa vopred pripravujú stredoškolákov na štúdium na vysokej škole.
Príkladom môže byť Prírodovedecká fakulty Univerzity Komenského. Otvorila aj v aktuálnom
akademickom roku zaujímavý projekt zameraný na stredoškolákov - Prednášky pre stredné školy.

Prednášky pre stredné školy sa konajú raz týždenne počas letného a zimného semestra. Sú z rôznych
oblastí prírodných vied. "V predchádzajúcom akademickom roku boli zamerané predovšetkým na oblasť
nových poznatkov z biológie a chémie, v tomto akademickom roku je spektrum prednášok rozšírené o
prednášky z geografie, environmentalistíky a geológie," približuje prodekanka PriF UK profesorka Marta
Kollárová. Vzdelávací projekt je podľa nej reakciou na stále klesajúci počet hodín vyučovania
prírodovedných predmetov na stredných školách. "Prednášky pre stredné školy tiež prezentujú kvalitnú
vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu pracovníkov fakulty s využitím propagácie kvalitného štúdia pre
študentov stredných škôl na našej fakulte," dodáva prodekanka. Aj napriek tomu, že niektoré fakulty
vysokých škôl nevyžadujú prijímacie pohovory, netreba si myslieť, že postačia len známky zo strednej
školy. Ako podotkol rektor Ekonomickej univerzity profesor Rudolf Sivák, často sa stáva, že práve
študenti, ktorí mali výborné známky počas štúdia aj výborné maturitné známky, po prvom ročníku
štúdium "neustáli" a zo školy odišli.
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68. Spoznáme ďalšie výnimočné SLOVENKY
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 29/01/2013; 05/2013; s.: 16; ZO SPOLOČNOSTI]
Úspešná anketa Slovenka roka čoskoro vstúpi do piateho pokračovania. Aj kvôli tomu zasadala nedávno
komisia v zložení - riaditeľka vydavateľstva Starproduction Mária Reháková, šéfredaktorka Slovenky
Mária Miková, podnikateľka Elvíra Chadimová, asistentka manželky prezidenta Eva Ivanová.
Nominantky vyberal aj hovorca ministra kultúry Jozef Bednár, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák, vedúci odboru marketingu spoločnosti Unipharma Dalibor Suchánek s
riaditeľkou marketingu spoločnosti Líviou Kerumovou, riaditeľ SAV Jaromír Pastorek, za riaditeľa
Hydrotouru Mikuláša Milka Dagmar Streitová a Katarína Podobová za člena predstavenstva Prvej
stavebnej sporiteľne Ericha Feixa. Čakala ich ťažká úloha, a to spomedzi nominácií úspešných žien
vybrať tie najzaujímavejšie. Z tých dám, ktoré životným príbehom,profesijnými úspechmi a
húževnatosťou oslovili vás, milé čitateľky, už komisia zvolila nominantky do piateho ročníka ankety
Slovenka roka. Oficiálne predstavené budú 4. februára 2013. Filozofiou ankety Slovenka roka je
prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní. S istotou už vieme povedať, že
tento ročník bude v mnohom jedinečný a predstaví iba ušľachtilé a ambiciózne ženy, matky detí a
výborné pracovníčky vo svojich profesiách. V komisii sa stretli aj Jozef Bednár a Mária Reháková
Eva Ivanová a Elvíra Chadimová
Dalibor Suchánek
Jaromír Pastorek a Rudolf Sivák
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69. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 28/01/2013; 04/2013; s.: 7; vzdelávanie; TASR]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť
nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že
vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať
peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia
byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická
univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí

zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných
ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
(TASR)
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70. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 29/01/2013; 04/2013; s.: 11; téma; TASR]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť
nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že
vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať
peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia
byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická
univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí
zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných
ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
(TASR)
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71. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 29/01/2013; 04/2013; s.: 20; téma; TASR]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť
nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že
vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať
peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia
byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická
univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí
zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných
ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
(TASR)
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72. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 29/01/2013; 04/2013; s.: 11; téma;
TASR]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť
nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že
vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať
peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia
byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická
univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí
zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných
ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
(TASR)
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73. Za programy v cudzom jazyku sa bude platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 29/01/2013; 04/2013; s.: 10; TÉMA; (TASR)]
Za programy v cudzom jazyku si študenti od budúceho akademického roka zaplatia.
Spoplatnenie cudzojazyčných programov prináša vysokoškolská novela z dielne ministra Dušana
Čaploviča (Smer), ktorú poslanci nedávno schválili v parlamente a platiť začala 1. januára 2013.
Ministerstvo tvrdí, že slovenských študentov, ktorí si volia programy v cudzom jazyku na Slovensku, je
veľmi málo. Cieľom opatrenia bolo podľa hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka skôr prilákať na
Slovensko viac zahraničných študentov. "Aby boli školy konkurencieschopné vďaka tomu, že ponúkajú
jazykové alternatívy," zdôvodnil hovorca. Dodal, že domáci študenti majú naďalej možnosť študovať
slovenský program, ktorý má cudzojazyčný ekvivalent a zapísať si predmety v cudzom jazyku. Platiť
nebudú tí, ktorí už momentálne študujú v cudzom jazyku. Podľa novely sa bude platiť za taký
cudzojazyčný program, ktorý mal v čase, keď študent začínal študovať, na niektorej vysokej škole
ekvivalent v slovenčine. Predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško si myslí, že slovenskí študenti
sa nebudú hrnúť do týchto programov, keďže dnes majú veľa možností študovať v zahraničí s finančnou
pomocou v rámci rôznych programov. "Je toľko možností študovať v zahraničí, že argumentácia typu
'nemám na to' neobstojí. My na Slovenskej technickej univerzite nie sme schopní naplniť kvóty, ktoré
nám poskytuje Erazmus," doplnil s tým, že študenti nie sú takí ambiciózni, ako bývali. Smieško tvrdí, že
vyučovanie v cudzom jazyku je náročnejšie a treba ho z niečoho zaplatiť. Školy doteraz nemohli vyberať
peniaze za denné cudzojazyčné štúdium od zahraničných študentov, lebo podmienky v rámci EÚ musia
byť pre všetkých rovnaké. Programy v cudzích jazykoch dnes ponúkajú napríklad Ekonomická
univerzita v Bratislave či Univerzita Komenského. Novinkou pre študentov je tiež to, že im škola musí
zarátať kredity za štátnice. Študentom nedostatok kreditov spôsoboval problémy najmä v posledných
ročníkoch, keď ich museli "naháňať" zapisovaním veľkého množstva predmetov.
(TASR)
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74. Americké know-how pre slovenských študentov

[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 30/01/2013; euractiv.sk; redakcia]
Profesorské kapacity zo zahraničných univerzít pôsobia už aj na Slovensku. Najnovšie ňou bude John
Pickles z americkej University of North Carolina at Chapel Hill, ktorý bude prednášať a pracovať na
výskume na bratislavskej Ekonomickej univerzite. Zahraničných pedagógov prilákal na Slovensko
grantový program Hosťujúci profesor financovaný Nadáciou VÚB.
Profesor Pickles nepríde na Slovensko na jednu prednášku, ale bude tu pôsobiť počas celého zimného
semestra. Prednášať bude ekonomickú geografiu na Národohospodárskej fakulte EU. Venovať sa bude
otázkam regionálneho ekonomického rozvoja, hlavne v regióne strednej a východnej Európy. Ide o
oblasti, kde dôsledkom vývoja priemyselných odvetví dochádza k zníženiu miezd a zvýšeniu
nezamestnanosti. Tento vedný odbor skúma inovačné a kreatívne aktivity firiem a nové formy
podnikania, či zavádzanie nových technológii. Profesor Pickles dlhodobo spolupracuje s výskumníkmi
Ekonomickej univerzity a spoločne publikujú práce so zameraním na regionálne industriálne systémy a
ich zmeny, ktoré sa týkajú vstupu na európske trhy.
"Program Hosťujúci profesor prináša slovenským študentom ekonómie zahraničné poznatky a
pedagogické postupy a posilňuje domáce výskumné programy. Počas štyroch rokov trvania programu tu
pôsobili odborníci na mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien,
medzinárodné financie alebo finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA Francúzska, Veľkej
Británie a Maďarska", priblížila Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.
Vysoké školy budú môcť získať grant na pobyt zahraničného hosťujúceho profesora opäť aj tento rok.
Podmienky budú vyhlásené v apríli. Viac informácií o Nadácii VÚB nájdete na stránke
www.nadaciavub.sk.
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75. Americké know-how pre slovenských študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 30/01/2013; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Program Hosťujúci profesor prináša slovenským študentom ekonómie zahraničné poznatky a
pedagogické postupy a posilňuje domáce výskumné programy.
BRATISLAVA 30. januára (WBN/PR) - Profesorské kapacity zo zahraničných univerzít pôsobia už aj na
Slovensku. Najnovšie ňou bude John Pickles z americkej University of North Carolina at Chapel Hill,
ktorý bude prednášať a pracovať na výskume na bratislavskej Ekonomickej univerzite. Zahraničných
pedagógov prilákal na Slovensko grantový program Hosťujúci profesor financovaný Nadáciou VÚB.
Profesor Pickles nepríde na Slovensko na jednu prednášku, ale bude tu pôsobiť počas celého zimného
semestra. Prednášať bude ekonomickú geografiu na Národohospodárskej fakulte EU. Venovať sa bude
otázkam regionálneho ekonomického rozvoja, hlavne v regióne strednej a východnej Európy. Ide o
oblasti, kde dôsledkom vývoja priemyselných odvetví dochádza k zníženiu miezd a zvýšeniu
nezamestnanosti. Tento vedný odbor skúma inovačné a kreatívne aktivity firiem a nové formy
podnikania, či zavádzanie nových technológii. Profesor Pickles dlhodobo spolupracuje s výskumníkmi
Ekonomickej univerzity a spoločne publikujú práce so zameraním na regionálne industriálne systémy a
ich zmeny, ktoré sa týkajú vstupu na európske trhy.
"Program Hosťujúci profesor prináša slovenským študentom ekonómie zahraničné poznatky a
pedagogické postupy a posilňuje domáce výskumné programy. Počas štyroch rokov trvania programu tu
pôsobili odborníci na mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien,
medzinárodné financie alebo finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA, Francúzska, Veľkej
Británie a Maďarska", priblížila Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.
Vysoké školy budú môcť získať grant na pobyt zahraničného hosťujúceho profesora opäť aj tento rok.
Podmienky budú vyhlásené v apríli. Viac informácií o Nadácii VÚB nájdete na stránke
www.nadaciavub.sk.
Nadácia VÚB pôsobí od roku 2004 ako nezisková organizácia založená VÚB bankou. Jej účelom je
podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany
ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje
sa v oblastiach vzdelávania, umenia a charity.
Popis foto: adácia VÚB
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76. Americké know-how pre slovenských študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 30/01/2013; Aktuality.sk; SITA]
Profesorské kapacity zo zahraničných univerzít pôsobia už aj na Slovensku. Najnovšie ňou bude John
Pickles z americkej University of North Carolina at Chapel Hill, ktorý bude prednášať a pracovať na
výskume na bratislavskej Ekonomickej univerzite. Zahraničných pedagógov prilákal na Slovensko
grantový program Hosťujúci profesor financovaný Nadáciou VÚB.Profesor Pickles nepríde na Slovensko
na jednu prednášku, ale bude tu pôsobiť počas celého zimného semestra. Prednášať bude ekonomickú
geografiu na Národohospodárskej fakulte EU. Venovať sa bude otázkam regionálneho ekonomického
rozvoja, hlavne v regióne strednej a východnej Európy. Ide o oblasti, kde dôsledkom vývoja
priemyselných odvetví dochádza k zníženiu miezd a zvýšeniu nezamestnanosti. Tento vedný odbor
skúma inovačné a kreatívne aktivity firiem a nové formy podnikania, či zavádzanie nových technológii.
Profesor Pickles dlhodobo spolupracuje s výskumníkmi Ekonomickej univerzity a spoločne publikujú
práce so zameraním na regionálne industriálne systémy a ich zmeny, ktoré sa týkajú vstupu na
európske trhy.
"Program Hosťujúci profesor prináša slovenským študentom ekonómie zahraničné poznatky a
pedagogické postupy a posilňuje domáce výskumné programy. Počas štyroch rokov trvania programu tu
pôsobili odborníci na mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien,
medzinárodné financie alebo finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA, Francúzska, Veľkej
Británie a Maďarska", priblížila Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.
Vysoké školy budú môcť získať grant na pobyt zahraničného hosťujúceho profesora opäť aj tento rok.
Podmienky budú vyhlásené v apríli. Viac informácií o Nadácii VÚB nájdete na stránke
www.nadaciavub.sk.
Nadácia VÚB pôsobí od roku 2004 ako nezisková organizácia založená VÚB bankou. Jej účelom je
podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany
ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje
sa v oblastiach vzdelávania, umenia a charity.

Späť na obsah

77. Prácu vám zaručí medicína, dobrý plat technika
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 31/01/2013; s.: 15; MOJA KARIÉRA; František Kvarda]
Na druh školy sa v životopise pozerajú najmä pri absolventoch. Renomovaná univerzita totiž napovie, že
máte kvalitné základy v danom odbore. Starší potrebujú excelentnú prax.
Pôjdem na prestížnu univerzitu a o dobre platený džob mám postarané. Táto veta platí možno v USA, no
na Slovensku sotva. ,,Istú budúcnosť nezabezpečí ani jedna univerzita na Slovensku. Aj absolventi
kvalitnejších škôl prichádzajú na trh práce často nepripravení, s nejasnou predstavou, čo ďalej," hovorí
Jozef Krabáč, analytik štatisticko-výskumnej firmy Trexima.
Elita ako neznámy pojem
A čo je vlastne v slovenskom prostredí ,,dobrá" vysoká škola? Jasná odpoveď neexistuje. Vodiacou
čiarou môžu byť rebríčky o platoch, nezamestnanosti či záujme zamestnávateľov. ,,Vo svetovom
meradle by odpoveď bola jasná: Harvard či Oxford. Na Slovensku má z pohľadu zamestnávateľov
najlepšie meno Slovenská technická univerzita a Ekonomická univerzita. Ak by sme sa na otázku
pozreli z hľadiska kvality školy, teda podľa toho, ako ju hodnotia odborné zložky, najlepšie hodnotenie
má Univerzita veterinárneho lekárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU a
Jesseniova lekárska fakulta," vysvetľuje Alexandra Gogová z poradenskej spoločnosti Allexis. Krabáč na
druhej strane pripomína, že meno a kvality školy ako-tak rozhodujú o uplatnení človeka iba tesne po
tom, ako ju skončí. ,,Zamestnávatelia kladú dôraz na školu najmä pri absolventoch. Po odpracovaní
niekoľkých rokov im už záleží na praxi. Na tom, aké má kandidát skúsenosti," tvrdí analytik. ,,Robotu si
ľahšie nájdu absolventi, ktorí prichádzajú z renomovanej školy, preto, lebo zamestnávateľ vie, že
absolvent má základy v danom odbore," pridáva sa Gogová. Už dlho pritom platí - a potvrdzujú to aj
všetky rebríčky - že vyšší plat a istejšiu štartovaciu pozíciu zabezpečujú technické odbory. ,,Absolventi
týchto škôl sú veľmi žiadaní, lebo pri technických odboroch majú študenti o niečo viac praktických
predmetov v porovnaní so študentmi humanitných odborov a v oblasti informačných technológií je stále
veľký potenciál do budúcnosti," argumentuje Erika Karabáš z headhunterskej agentúry Drill BS.

Pozor na provinčné pobočky
Medzi ďalšie žiadané odbory podľa nej aktuálne patria aj odbory s ekonomickým a matematickým
zameraním, kde majú študenti využitie na špecifických pracovných miestach, ako je napríklad poistný
matematik, asistent audítora a podobne. Ak už ,,za každú cenu" plánujete študovať humanitný odbor, o
to viac záleží, na akej škole. ,,Školy s menej dobrou povesťou, detašované pracoviská v menších
mestách, absolventom poväčšine v životopise nepomôžu," zdôrazňuje personalistka.
Kde študovať, ak chcete dobrý plat a istú prácu
Fakulty s najvyšším mesačným platom absolventov*
Názov fakulty Plat po skončení štúdia (v EUR)
Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita 1 431
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 1 225
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského 1 202
Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského 1 138
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského 1 129
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita 1 067
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita 1 060
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita Košice 1 029
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita 1 001
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita 989
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita 980
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského 966
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita 964
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského 951
Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského 929
Elektrotechnická fakulty, Žilinská univerzita 927
Fakulty s najnižším platom
Názov fakulty Plat po skončení štúdia (v EUR)
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity K. Filozofa v Nitre 567
Pedagogická fakulta, Univerzita Jána Seleyho 480
Teologická fakulta Košice, Katolícka univerzita 460
*Všetky fakulty s absolventmi s platom vyšším ako 900 eur. Zdroj - iEdu.sk
Fakulty s najnižšou nezamestnanosťou absolventov
Názov fakulty Nezamestnaných absolventov (v %)
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského 0,0
Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení 0,0
Fakulta múzických umení, Akadémia umení 0,0
Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského 0,0
Teologická fakulta, Trnavská univerzita 0,0
Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita 0,3
Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU 0,5
Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove 0,6
Fakulta dramatických umení, Akadémia umení 0,8
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 0,8
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita 0,9
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského 0,9
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita 0,9
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita 1,2
Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita Košice 1,3
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita 1,3
Fakulty s najvyššou nezamestnanosťou
Názov fakulty Nezamestnaných absolventov (v %)
Ekonomická fakulta, Univerzita Jána Seleyho 11,8
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Trenčianska univerzita A. Dubčeka 13,2
Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita 13,5
Zdroj - iEdu.sk
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78. Bitka je najmä o technikov z STU
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 31/01/2013; s.: 16; MOJA KARIÉRA; redakcia]
Zamestnávatelia si najčastejšie prezerajú životopisy a následne volajú na pohovory absolventov
informatickej fakulty STU. Vyplýva to z údajov pracovného portálu Profesia.sk.
Firmy najčastejšie hľadajú ľudí z týchto fakúlt:
1. Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
2. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
3. Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita
4. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
5. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
6. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
7. Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita
8. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov)
9. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita
10. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Najžiadanejšie fakulty podľa odborov
Odbor Fakulta Univerzita
Informatické fakulty Fakulta informatiky a inf. technologií Fakulta riadenia a informatiky Fakulta
elektrotechniky a informatiky Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská technická univerzita Žilinská
univerzita Slovenská technická univerzita Slovenská poľnohospodárska
Ekonomické fakulty Ekonomická fakulta Fakulta podnikového manažmentu univerzita Univerzita Mateja
Bela Ekonomická univerzita
Strojnické fakulty Strojnicka fakulta Strojnicka fakulta Fakulta špeciálnej techniky Slovenská technická
univerzita Žilinská univerzita Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Odbor Fakulta Univerzita
Pedagogické fakulty Pedagogická fakulta Pedagogická fakulta Pedagogická fakulta Univerzita J.Selyeho
Univerzita Konštantina Filozofa Katolicka univerzita
Právnické fakulty Právnická fakulta Fakulta práva Právnická fakulta Trnavská univerzita Bratislavská
vysoká škola práva Univerzita Mateja Bela
Stavebné fakulty Stavebná fakulta Stavebná fakulta Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita
Technická univerzita (Košice, Prešov) Slovenská technická univerzita
Spoločensko-vedné ké fakulty Fakulta medzinárodných vzťahov Fak. politických vied a medzinárod.
vzťahov Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Ekonomická univerzita Univerzita Mateja
Bela Slovenská poľnohospodárska univerzita
Fakulty technologií Fakulta priemyselných technologií Materiálovo-technologická fakulta Fakulta
výrobných technologií Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne Slovenská technická univerzita
Technická univerzita (Košice, Prešov)
Prírodovedecké fakulty Fakulta prírodných vied Fakulta prírodných vied Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Univerzita Konštantina Filozofa Univerzita P. J. Šafárika
Filozofické fakulty Fakulta humanitných vied Filozofická fakulta Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela
Univerzita Konštantina Filozofa Univerzita Komenského
Lekárske fakulty Lekárska fakulta Fak. zdravotnictva a soc. práce Fak. sociálnych vied a zdravotnictva
Univerzita Komenského Trnavská univerzita Univerzita Konštantina Filozofa
Ak STU opustíte s diplomom, firmy sa o vás budú doslovať biť.
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79. PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V
BRATISLAVE SO SÍDLOM V KOŠICIACH
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 30/01/2013; 25/2013; s.: 11; Štúdium]
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU)
má dlhoročnú históriu a skúsenosti s prípravou absolventov ekonómie. V roku 2012 sme si pripomenuli
pekné jubileum - 60. výročie vzniku, keď v roku 1952 bolo v Košiciach založené konzultačné stredisko
pre štúdium popri zamestnaní, vtedy ešte Vysokej školy hospodárskych vied Bratislava, a zároveň 20.
výročie vzniku fakulty. Fakulta zabezpečuje prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov vo všetkých
formách štúdia, v dennom, externom, bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Príprava
absolventov fakulty sa uskutočňuje na materskom pracovisku v Košiciach a od roku 1994 aj na
pedagogickom pracovisku fakulty v Michalovciach. Fakulta má priznanú spôsobilosť uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore ekonomika a manažment podniku.
Podnikovohospodárska fakulta má dôležité postavenie vo východoslovenskom regióne pri výchove
ekonómov pre potreby širokej škály podnikov, inštitúcií a organizácií. Pedagogická ako aj
vedeckovýskumná činnosť fakulty je zameraná najmä na riešenie problémov podnikovej sféry. Fakulta
pripravuje odborníkov so zameraním najmä na ekonomiku a manažment podnikov, finančné riadenie
podnikov, zameriava sa vo výchove a vzdelávaní aj na výchovu marketingovo orientovaných odborníkov,
so zameraním na obchodné podnikanie. Vzhľadom na štruktúru a obsah predmetov získavajú absolventi
fakulty spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky rôznych typov podnikov a inštitúcií a
efektívne pôsobiť na všetkých stupňoch riadenia. Významnou zmenou práce fakulty s talentovanými
študentmi je vytvorenie špeciálnej skupiny talentovaných študentov "Honoris", pre ktorú je zo strany
fakulty zabezpečený rozšírený výučbový program. Cieľom tejto inovácie je predprípava študentov 2.
stupňa štúdia na efektívnejšie zvládnutie doktorandského štúdia. Atraktívnosť štúdia fakulta zvyšuje aj
budovaním nových moderných priestorov, v ktorých už prebieha výučba od roku 2011, ďalšie sú
dokončované a budú pripravené na výučbu v novom akademickom roku. Manažérsky systém fakulty
budovaný na princípoch modelu kvality CAF smeruje fakultu k neustálemu zlepšovaniu pedagogickej
činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, ako aj k potrebe aplikovať získané poznatky v praxi. Fakulta
získala ocenenia "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu" v roku 2008 "Cena za zlepšenie
výkonnosti" a za rok 2010,"Ocenený finalista súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu
2010". Tieto ocenenie získala fakulta na základe vyhodnotenia súťaže Národná cena Slovenskej
republiky za kvalitu v kategórii C3 - iné organizácie verejného sektora, do ktorej sa zapojila. Budovanie a
zdokonaľovanie manažérskych systémov na fakulte zároveň zaväzuje k využívaniu moderných
systémov riadenia kvality. Dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, v
kvalifikačnom raste, publikačnej aktivite, v medzinárodných kontaktoch, ale aj v úzkej spolupráci s
podnikmi sú zárukou ďalšieho kvalitatívneho rozvoja PUF EU. Kolektív vedenia fakulty, tím
pedagogických pracovníkov a zainteresovaných zamestnancov pod vedením dekana fakulty vytvárajú
na to vhodné predpoklady.
ZÁKLADNE INFORMÁCIE 0 PRIJÍMACOM KONANÍ PRE 1. a 2. STUPEŇ ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ
ROK 2013/2014
Termín podania prihlášky na štúdium pre 1. stupeň: 1.1.2013 - 31.3.2013 Termín podania prihlášky na
štúdium pre 2. stupeň: 1.1.2013 -15.4.2013 Prihláška sa zasiela na adresu: Podnikovohospodárska
fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, Tajovského 13, 041 30 Košice Termín konania
prijímacích skúšok pre 1. stupeň: 10.6.2013 - 14.6.2013 Termín prijímacieho konania pre 2. stupeň:
17.6.2013 - 30.8.2013 Termín konania prijímacích skúšok pre 2. Stupeň: 28.8.2013 Poplatok za
prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia, resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky iba v tlačenej podobe
je vo výške 40,- eur. Poplatok za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia, resp. 2. stupeň štúdia pri podaní
prihlášky aj v elektronickej podobe je vo výške 32,- eur. Poplatok sa uhrádza na adresu:
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice, číslo účtu:
7000081308/8180, variabilný symbol: 1010, konštantný symbol: 0308 (poplatok je možné uhradiť
výhradne bankovým prevodom nie poštovým poukazom - uvádza sa konštantný symbol 0308),
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomítka, pre uchádzačov bez slovenského rodného čísla
dátum narodenia v tvare ddmmrr. Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK4781800000007000080671 SWIFT: SUBASKBX Banka: VÚB, a. s., Mlynské Nivy, Bratislava
Podmienky prijímania na 1. stupeň štúdia Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa
štúdia na PHF EU v Košiciach je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
ukončené maturitou. Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov z: matematiky, základov ekonómie
a ekonomiky, cudzieho jazyka (anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského - podľa
výberu uchádzača, cudzinci, okrem ČR, zo slovenského jazyka). PHF EU neberie pri prijímaní
uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň maturitnej skúšky, ani na jej predmety a ich výsledky.
Podmienky prijímania na 2. stupeň štúdia Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného
programu druhého stupňa štúdia PHF je ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore 3.3.16

Ekonomika a manažment podniku alebo v príbuznom študijnom odbore. O príbuznosti študijného odboru
rozhodne dekan fakulty. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do
druhého stupňa štúdia v študijnom programe druhého stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v
rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty. Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní, ako aj o
podmienkach prijatia na 1. a 2. stupeň štúdia, nájdete v Zásadách prijímacieho konania, ktoré sú
zverejnené na stránke fakulty http://www.euke.sk (časť Štúdium - Prijímacie konanie), prípadne sa
informujte prostredníctvom študijného oddelenia. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
všetkých záujemcov o štúdium pozýva na Informačné dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 31.1-1.2.2013.
Informačné dni budú prebiehať v Košiciach 31.1.2013 o 14:00 v priestoroch fakulty v Košiciach na
Tajovského 13 (vchod z Moyzesovej ulice) a v Michalovciach 1.2.2013 o 14:00 na Pedagogickom
pracovisku v Michalovciach, Masarykova 9. Počas týchto dní získate zaujímavé informácie o štúdiu a o
celkovom dianí na fakulte.
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, KTORÉ BUDE FAKULTA OTVÁRAŤ V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014:
1. stupeň štúdia: Forma štúdia Titul Dĺžka
Ekonomika a manažment podniku (Košice, Michalovce) denná Bc. 3 roky
Obchodné podnikanie (Košice) denná Bc. 3 roky
Ekonomika a manažment podniku (Košice, Michalovce) externá Bc. 3 roky
2. stupeň štúdia:
Finančné riadenie podniku (Košice) denná Ing. 2 roky
Finančné riadenie podniku (Košice) externá Ing. 2 roky
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Tajovského 13, 041 30 Košice 055/722 31 11, http://www.euke.sk
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80. Školskí odborári chcú ďalšie zvýšenie platov o päť percent
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 16/01/2013; Z domova; tasr]
V prípade nesúhlasu vlády nevylúčili odborári ďalšie protesty a obnovenie štrajku.
BRATISLAVA. Školskí odborári žiadajú, aby vláda od 1. júla tohto roka zvýšila platy učiteľov a
nepedagogických zamestnancov o ďalších päť percent.
Toto opatrenie obsahuje výzva vláde, ktorú odborári pripravujú v spolupráci so školskými stavovskými
organizáciami.
Ak vláda nebude akceptovať požiadavky zahrnuté vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie
štrajku.
Vo výzve odborári okrem vyšších platov požadujú viac peňazí do školstva, legislatívne zmeny a
spoluprácu s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorá v decembri vznikla na ministerstve školstva.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer) má v spolupráci s touto radou do konca marca parlamentu
predložiť správu o stave školstva a tiež víziu ďalších krokov v školstve.
Odborári žiadajú, aby kroky z ich výzvy boli súčasťou pripravovanej vízie. "Je tam požiadavka, na ktorej
sme sa zhodli, že chceme navýšenie platov od 1. 7. 2013 vo výške päť percent, tak ako je deklarované v
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal po dnešnom rokovaní so stavovskými
organizáciami predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Radšej systémové zmeny ako plat
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Združenie samosprávnych škôl i Združenie katolíckych škôl
Slovenska si majú jednotlivé kroky výzvy prejsť so svojimi členmi.
Finálnu verziu dokumentu chce po dohode s partnermi odborový zväz zaslať vláde koncom januára.
Zástupcovia stavovských organizácií sa zhodli v tom, že podstatnejšie, než zvýšenie platov o päť
percent sú systémové zmeny a viac prostriedkov z verejných zdrojov do školstva.
"Som rád, že hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. To
by mohlo mať za následok skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu," povedal šéf Asociácie
riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň. Zvýšenie zdrojov do školstva je podľa neho otázkou nielen
pre ministra financií, ale pre celú vládu a musí povedať, či je školstvo skutočne jej prioritou.

Pôvodne žiadali desať, nie päť
Od nového roka sa platové tarify učiteľov základných a stredných škôl zvýšili o päť percent. Ministerstvo
školstva tvrdí, že sa zvýšil aj objem peňazí pre obce, takže vyšších platov by sa mali dočkať aj
nepedagogickí zamestnanci. O koľko, určia riaditelia škôl.
Školskí odborári však počas štrajku, ktorý odštartoval 26. novembra minulého roka, žiadali zvýšenie
tarifných platov o desať percent.
Zvýšenie platov od nového roka sa netýkalo vysokoškolských učiteľov.
Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Sivák dnes povedal, že otázku platov
vysokoškolských učiteľov bude riešiť nová koncepcia rozvoja vysokých škôl pre budúce obdobie, ktorú
rektori pripravujú v spolupráci s ministerstvom školstva.
Hovoriť o konkrétnych číslach je dnes podľa neho predčasné.
tasr
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81. Odborári chcú od júla ďalších 5 percent pre pracovníkov školstva
[Téma: Rektor EU; pluska.sk; 16/01/2013; Správy; SITA]
Školskí odborári budú od júla tohto roka chcieť ďalšie zvyšovanie platov. Konkrétne pôjde o päť percent.
Školskí odborári požadujú zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov v školstve o ďalších päť
percent od 1. júla tohto roka. Povedal to šéf najväčších školských odborov Pavel Ondek po stredajšom
rokovaní so zástupcami stavovských organizácií v školstve, s ktorými do 29. januára pripravia výzvu
vláde.
Ak sa ich požiadavky nedostanú do pripravovanej vízie ďalšieho rozvoja školstva do konca marca,
školské odbory nevylučujú obnovenie protestov a prípadný štrajk.
Viac peňazí do školstva
Vo výzve, ktorú odbory spolu s ostatnými organizáciami v školstve definitívne odobria 29. januára,
žiadajú viac peňazí do školstva, lepšie odmeňovanie pracovníkov školstva a legislatívne zmeny v
školstve. "Ešte v roku 2013 je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že chceme ešte zvýšenie platov
od 1. júla 2013 päť percent tak, ako je to deklarované v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok
2013," dodal Ondek.
Štrajk je naďalej prerušený a ďalší postup bude závisieť od toho, či sa ich požiadavky dostanú do vízie
rozvoja školstva. "Bude závisieť od toho, čo povedia naši členovia v základných organizáciách, ako
ďalej, či budú alebo nebudú ochotní ísť do protestov," dodal Ondek.
Zdôraznil, že chcú spolupracovať s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorú zriadil minister
školstva Dušan Čaplovič. O výzve budú do 23. januára rokovať jednotlivé stavovské organizácie, ako sú
asociácie zamestnávateľov základných škôl, stredných škôl, gymnázií, Slovenskej rektorskej
konferencie, Slovenskej komory učiteľov či Združenia katolíckych škôl.
Koncepcia rozvoja vysokého školstva
Šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň je rád, že hľadajú spoločné riešenia, ktoré by
mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. Predsedníčka Združenia samosprávnych škôl
Slovenska Alena Petáková predpokladá, že ich združenie pripravovanú výzvu odobrí.
Podľa viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Siváka treba pracovať na koncepcii
rozvoja školstva. Rektorská konferencia v spolupráci s rezortom školstva pripravuje koncepciu rozvoja
vysokého školstva pre budúce obdobie a tam bude riešiť aj otázku platov pracovníkov vysokých škôl.
Výzva rieši systémové kroky ako aj pozíciu učiteľa v školstve, dodal šéf Združenia katolíckych škôl Ján
Horecký. Katolícke školy sa k minuloročnému štrajku nepridali a túto formu nátlaku Horecký považuje za
poslednú možnosť.
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82. Školskí odborári chcú od júla zvýšenie učiteľských platov
[Téma: Rektor EU; pravda.sk; 16/01/2013; Domáce; TASR]
Školskí odborári žiadajú, aby vláda od 1. júla tohto roka zvýšila platy učiteľov a nepedagogických
zamestnancov o ďalších päť percent. Toto opatrenie obsahuje výzva vláde SR, ktorú odborári pripravujú
v spolupráci so školskými stavovskými organizáciami.
Ak vláda nebude akceptovať požiadavky zahrnuté vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie
štrajku.
Vo výzve odborári okrem vyšších platov požadujú viac peňazí do školstva, legislatívne zmeny a
spoluprácu s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorá v decembri vznikla na ministerstve školstva.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer) má v spolupráci s touto radou do konca marca parlamentu
predložiť správu o stave školstva a tiež víziu ďalších krokov v školstve.
Odborári žiadajú, aby kroky z ich výzvy boli súčasťou pripravovanej vízie. "Je tam požiadavka, na ktorej
sme sa zhodli, že chceme navýšenie platov od 1. 7. 2013 vo výške päť percent, tak ako je deklarované v
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal po stredajšom rokovaní so stavovskými
organizáciami predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Združenie samosprávnych škôl i Združenie katolíckych škôl
Slovenska si majú jednotlivé kroky výzvy prejsť so svojimi členmi. Finálnu verziu dokumentu chce po
dohode s partnermi odborový zväz zaslať vláde koncom januára.
Zástupcovia stavovských organizácií sa zhodli v tom, že podstatnejšie, než zvýšenie platov o päť
percent, sú systémové zmeny a viac prostriedkov z verejných zdrojov do školstva. "Som rád, že
hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. To by mohlo mať
za následok skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu," povedal šéf Asociácie riaditeľov štátnych
gymnázií Pavel Sadloň.
Zvýšenie zdrojov do školstva je podľa neho otázkou nielen pre ministra financií, ale pre celú vládu a
musí povedať, či je školstvo skutočne jej prioritou.
Od nového roka sa platové tarify učiteľov základných a stredných škôl zvýšili o päť percent. Ministerstvo
školstva tvrdí, že sa zvýšil aj objem peňazí pre obce, takže vyšších platov by sa mali dočkať aj
nepedagogickí zamestnanci. O koľko, určia riaditelia škôl. Školskí odborári však počas štrajku, ktorý
odštartoval 26. novembra minulého roka, žiadali zvýšenie tarifných platov o desať percent.
Zvýšenie platov od nového roka sa netýkalo vysokoškolských učiteľov. Viceprezident Slovenskej
rektorskej konferencie Rudolf Sivák dnes povedal, že otázku platov vysokoškolských učiteľov bude
riešiť nová koncepcia rozvoja vysokých škôl pre budúce obdobie, ktorú rektori pripravujú v spolupráci s
ministerstvom školstva. Hovoriť o konkrétnych číslach je dnes podľa neho predčasné.
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83. Školskí odborári sa stále nevzdali: Od júla chcú ďalších 5 % k platom!
[Téma: Rektor EU; cas.sk; 16/01/2013; Čas.sk; SITA]
Školskí odborári a stavovské organizácie vyzvú vládu, aby zlepšila financovanie školstva a prijala
legislatívne zmeny.
Žiaci ako rukojemníci učiteľov: Bude štrajk v deň monitoru a maturít?Učitelia začali odvčera zbierať
podpisy aspoň 50 percent všetkých pedagógov, aby šli do nového ostrého štrajku.
Školskí odborári požadujú zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov v školstve o ďalších päť
percent od 1. júla tohto roka. Povedal to šéf najväčších školských odborov Pavel Ondek po dnešnom
rokovaní so zástupcami stavovských organizácií v školstve, s ktorými do 29. januára pripravia výzvu
vláde. Ak sa ich požiadavky nedostanú do pripravovanej vízie ďalšieho rozvoja školstva do konca marca,
školské odbory nevylučujú obnovenie protestov a prípadný štrajk.
Vo výzve, ktorú odbory spolu s ostatnými organizáciami v školstve definitívne odobria 29. januára,
žiadajú viac peňazí do školstva, lepšie odmeňovanie pracovníkov školstva a legislatívne zmeny v
školstve. "Ešte v roku 2013 je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že chceme ešte zvýšenie platov
od 1. júla 2013 päť percent tak, ako je to deklarované v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok
2013," dodal Ondek.

Ďalšie protesty?Štrajk je naďalej prerušený a ďalší postup bude závisieť od toho, či sa ich požiadavky
dostanú do vízie rozvoja školstva. "Bude závisieť od toho, čo povedia naši členovia v základných
organizáciách, ako ďalej, či budú alebo nebudú ochotní ísť do protestov," dodal Ondek. Zdôraznil, že
chcú spolupracovať s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorú zriadil minister školstva Dušan
Čaplovič. O výzve budú do 23. januára rokovať jednotlivé stavovské organizácie, ako sú asociácie
zamestnávateľov základných škôl, stredných škôl, gymnázií, Slovenskej rektorskej konferencie,
Slovenskej komory učiteľov či Združenia katolíckych škôl.
Šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň je rád, že hľadajú spoločné riešenia, ktoré by
mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. Predsedníčka Združenia samosprávnych škôl
Slovenska Alena Petáková predpokladá, že ich združenie pripravovanú výzvu odobrí. Podľa
viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Siváka treba pracovať na koncepcii rozvoja
školstva.
Rektorská konferencia v spolupráci s rezortom školstva pripravuje koncepciu rozvoja vysokého školstva
pre budúce obdobie a tam bude riešiť aj otázku platov pracovníkov vysokých škôl. Výzva rieši systémové
kroky ako aj pozíciu učiteľa v školstve, dodal šéf Združenia katolíckych škôl Ján Horecký. Katolícke školy
sa k minuloročnému štrajku nepridali a túto formu nátlaku Horecký považuje za poslednú možnosť.
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84. Odbory žiadajú ďalšie zvýšenie platov: Od júla pre učiteľov ďalších 5 percent!
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 16/01/2013; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA - Školskí odborári žiadajú, aby vláda od 1. júla tohto roka zvýšila platy učiteľov a
nepedagogických zamestnancov o ďalších päť percent. Toto opatrenie obsahuje výzva vláde SR, ktorú
odborári pripravujú v spolupráci so školskými stavovskými organizáciami.
Ak vláda nebude akceptovať požiadavky zahrnuté vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie
štrajku. Vo výzve odborári okrem vyšších platov požadujú viac peňazí do školstva, legislatívne zmeny a
spoluprácu s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorá v decembri vznikla na ministerstve školstva.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) má v spolupráci s touto radou do konca marca
parlamentu predložiť správu o stave školstva a tiež víziu ďalších krokov v školstve. Odborári žiadajú, aby
kroky z ich výzvy boli súčasťou pripravovanej vízie. "Je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že
chceme navýšenie platov od 1. 7. 2013 vo výške päť percent, tak ako je deklarované v kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal po dnešnom rokovaní so stavovskými organizáciami
predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Združenie samosprávnych škôl i Združenie katolíckych škôl
Slovenska si majú jednotlivé kroky výzvy prejsť so svojimi členmi. Finálnu verziu dokumentu chce po
dohode s partnermi odborový zväz zaslať vláde koncom januára. Zástupcovia stavovských organizácií
sa zhodli v tom, že podstatnejšie, než zvýšenie platov o päť percent, sú systémové zmeny a viac
prostriedkov z verejných zdrojov do školstva. "Som rád, že hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli
priniesť skvalitnenie financovania školstva. To by mohlo mať za následok skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu," povedal šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň. Zvýšenie
zdrojov do školstva je podľa neho otázkou nielen pre ministra financií, ale pre celú vládu a musí
povedať, či je školstvo skutočne jej prioritou.
Podľa hovorcu ministerstva financií Radka Kuruca je v tomto roku prioritou zníženie deficitu verejných
financií pod 3 % HDP. Dodal, že rezort financií pri napätom rozpočte na rok 2013 pristúpil k navýšeniu
zdrojov v objeme 68 miliónov eur na mzdy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho
školstva, a to aj napriek neochote odborov. "Školstvo potrebuje štrukturálne zmeny tak v riadení, ako aj
vo financovaní," reagoval hovorca. Ministerstvo školstva bude na výzvu odborov reagovať až po jej
oficiálnom doručení.
Od nového roka sa platové tarify učiteľov základných a stredných škôl zvýšili o päť percent. Ministerstvo
školstva tvrdí, že sa zvýšil aj objem peňazí pre obce, takže vyšších platov by sa mali dočkať aj
nepedagogickí zamestnanci. O koľko, určia riaditelia škôl. Školskí odborári však počas štrajku, ktorý
odštartoval 26. novembra minulého roka, žiadali zvýšenie tarifných platov o desať percent.
Zvýšenie platov od nového roka sa netýkalo vysokoškolských učiteľov. Viceprezident Slovenskej
rektorskej konferencie Rudolf Sivák dnes povedal, že otázku platov vysokoškolských učiteľov bude
riešiť nová koncepcia rozvoja vysokých škôl pre budúce obdobie, ktorú rektori pripravujú v spolupráci s
ministerstvom školstva. Hovoriť o konkrétnych číslach je dnes podľa neho predčasné.
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85. Učitelia chcú vyššie platy od júla
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 16/01/2013; Slovensko; TASR]
Školskí odborári žiadajú, aby vláda od 1. júla tohto roka zvýšila platy učiteľov a nepedagogických
zamestnancov o ďalších päť percent. Toto opatrenie obsahuje výzva vláde SR, ktorú odborári pripravujú
v spolupráci so školskými stavovskými organizáciami. Ak vláda nebude akceptovať požiadavky zahrnuté
vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie štrajku.
Vo výzve odborári okrem vyšších platov požadujú viac peňazí do školstva, legislatívne zmeny a
spoluprácu s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorá v decembri vznikla na ministerstve školstva.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) má v spolupráci s touto radou do konca marca
parlamentu predložiť správu o stave školstva a tiež víziu ďalších krokov v školstve. Odborári žiadajú, aby
kroky z ich výzvy boli súčasťou pripravovanej vízie. "Je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že
chceme navýšenie platov od 1. 7. 2013 vo výške päť percent, tak ako je deklarované v kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal po dnešnom rokovaní so stavovskými organizáciami
predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenie samosprávnych škôl Slovenska i Združenie
katolíckych škôl Slovenska si majú jednotlivé kroky výzvy prejsť so svojimi členmi. Finálnu verziu
dokumentu chce po dohode s partnermi odborový zväz zaslať vláde koncom januára.
Zástupcovia stavovských organizácií sa zhodli v tom, že podstatnejšie, než zvýšenie platov o päť
percent, sú systémové zmeny a viac prostriedkov z verejných zdrojov do školstva. "Som rád, že
hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. To by mohlo mať
za následok skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu," povedal šéf Asociácie riaditeľov štátnych
gymnázií SR Pavel Sadloň. Zvýšenie zdrojov do školstva je podľa neho otázkou nielen pre ministra
financií, ale pre celú vládu a musí povedať, či je školstvo skutočne jej prioritou.
Podľa hovorcu ministerstva financií Radka Kuruca je v tomto roku prioritou zníženie deficitu verejných
financií pod 3 % HDP. Dodal, že rezort financií pri napätom rozpočte na rok 2013 pristúpil k navýšeniu
zdrojov v objeme 68 miliónov eur na mzdy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho
školstva, a to aj napriek neochote odborov. "Školstvo potrebuje štrukturálne zmeny tak v riadení, ako aj
vo financovaní," reagoval hovorca. Ministerstvo školstva bude na výzvu odborov reagovať až po jej
oficiálnom doručení.
Od nového roka sa platové tarify učiteľov základných a stredných škôl zvýšili o päť percent. Ministerstvo
školstva tvrdí, že sa zvýšil aj objem peňazí pre obce, takže vyšších platov by sa mali dočkať aj
nepedagogickí zamestnanci. O koľko, určia riaditelia škôl. Školskí odborári však počas štrajku, ktorý
odštartoval 26. novembra minulého roka, žiadali zvýšenie tarifných platov o desať percent.
Zvýšenie platov od nového roka sa netýkalo vysokoškolských učiteľov. Viceprezident Slovenskej
rektorskej konferencie Rudolf Sivák dnes povedal, že otázku platov vysokoškolských učiteľov bude
riešiť nová koncepcia rozvoja vysokých škôl pre budúce obdobie, ktorú rektori pripravujú v spolupráci s
ministerstvom školstva. Hovoriť o konkrétnych číslach je dnes podľa neho predčasné.
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86. Odborári chcú od júla ďalšie zvýšenie učiteľských platov o 5 %
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 16/01/2013; Aktuality.sk; TASR]
Školskí odborári žiadajú, aby vláda od 1. júla tohto roka zvýšila platy učiteľov a nepedagogických
zamestnancov o ďalších päť percent. Toto opatrenie obsahuje výzva vláde SR, ktorú odborári pripravujú
v spolupráci so školskými stavovskými organizáciami. Ak vláda nebude akceptovať požiadavky zahrnuté
vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie štrajku.
Vo výzve odborári okrem vyšších platov požadujú viac peňazí do školstva, legislatívne zmeny a
spoluprácu s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorá v decembri vznikla na ministerstve školstva.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) má v spolupráci s touto radou do konca marca
parlamentu predložiť správu o stave školstva a tiež víziu ďalších krokov v školstve. Odborári žiadajú, aby
kroky z ich výzvy boli súčasťou pripravovanej vízie. "Je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že
chceme navýšenie platov od 1. 7. 2013 vo výške päť percent, tak ako je deklarované v kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal po dnešnom rokovaní so stavovskými organizáciami
predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenie samosprávnych škôl Slovenska i Združenie
katolíckych škôl Slovenska si majú jednotlivé kroky výzvy prejsť so svojimi členmi. Finálnu verziu
dokumentu chce po dohode s partnermi odborový zväz zaslať vláde koncom januára.
Zástupcovia stavovských organizácií sa zhodli v tom, že podstatnejšie, než zvýšenie platov o päť
percent, sú systémové zmeny a viac prostriedkov z verejných zdrojov do školstva. "Som rád, že
hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. To by mohlo mať
za následok skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu," povedal šéf Asociácie riaditeľov štátnych
gymnázií SR Pavel Sadloň. Zvýšenie zdrojov do školstva je podľa neho otázkou nielen pre ministra
financií, ale pre celú vládu a musí povedať, či je školstvo skutočne jej prioritou.
Podľa hovorcu ministerstva financií Radka Kuruca je v tomto roku prioritou zníženie deficitu verejných
financií pod 3 % HDP. Dodal, že rezort financií pri napätom rozpočte na rok 2013 pristúpil k navýšeniu
zdrojov v objeme 68 miliónov eur na mzdy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho
školstva, a to aj napriek neochote odborov. "Školstvo potrebuje štrukturálne zmeny tak v riadení, ako aj
vo financovaní," reagoval hovorca. Ministerstvo školstva bude na výzvu odborov reagovať až po jej
oficiálnom doručení.
Od nového roka sa platové tarify učiteľov základných a stredných škôl zvýšili o päť percent. Ministerstvo
školstva tvrdí, že sa zvýšil aj objem peňazí pre obce, takže vyšších platov by sa mali dočkať aj
nepedagogickí zamestnanci. O koľko, určia riaditelia škôl. Školskí odborári však počas štrajku, ktorý
odštartoval 26. novembra minulého roka, žiadali zvýšenie tarifných platov o desať percent.
Zvýšenie platov od nového roka sa netýkalo vysokoškolských učiteľov. Viceprezident Slovenskej
rektorskej konferencie Rudolf Sivák dnes povedal, že otázku platov vysokoškolských učiteľov bude
riešiť nová koncepcia rozvoja vysokých škôl pre budúce obdobie, ktorú rektori pripravujú v spolupráci s
ministerstvom školstva. Hovoriť o konkrétnych číslach je dnes podľa neho predčasné.
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87. Školským odborom päť percent nestačí, chcú viac
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 16/01/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Školskí odborári chcú od júla zvýšenie platov o ďalších päť percent, nevylučujú obnovenie protestov a
prípadný štrajk.
BRATISLAVA 16. januára (WEBNOVINY) - Školskí odborári požadujú zvýšenie tarifných platov všetkých
zamestnancov v školstve o ďalších päť percent od 1. júla tohto roka. Povedal to šéf najväčších
školských odborov Pavel Ondek po stredajšom rokovaní so zástupcami stavovských organizácií v
školstve, s ktorými do 29. januára pripravia výzvu vláde.
Ak sa ich požiadavky nedostanú do pripravovanej vízie ďalšieho rozvoja školstva do konca marca,
školské odbory nevylučujú obnovenie protestov a prípadný štrajk.
Vo výzve, ktorú odbory spolu s ostatnými organizáciami v školstve definitívne odobria 29. januára,
žiadajú viac peňazí do školstva, lepšie odmeňovanie pracovníkov školstva a legislatívne zmeny v
školstve. "Ešte v roku 2013 je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že chceme ešte zvýšenie platov
od 1. júla 2013 päť percent tak, ako je to deklarované v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok
2013," dodal Ondek.
Štrajk je naďalej prerušený a ďalší postup bude závisieť od toho, či sa ich požiadavky dostanú do vízie
rozvoja školstva. "Bude závisieť od toho, čo povedia naši členovia v základných organizáciách, ako
ďalej, či budú alebo nebudú ochotní ísť do protestov," dodal Ondek. Zdôraznil, že chcú spolupracovať s
Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorú zriadil minister školstva Dušan Čaplovič.
Obrazom: Učiteľom stačilo, vytasili heslá
O výzve budú do 23. januára rokovať jednotlivé stavovské organizácie, ako sú asociácie
zamestnávateľov základných škôl, stredných škôl, gymnázií, Slovenskej rektorskej konferencie,
Slovenskej komory učiteľov či Združenia katolíckych škôl.
Šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň je rád, že hľadajú spoločné riešenia, ktoré by
mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. Predsedníčka Združenia samosprávnych škôl
Slovenska Alena Petáková predpokladá, že ich združenie pripravovanú výzvu odobrí. Podľa
viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Siváka treba pracovať na koncepcii rozvoja
školstva.

Rektorská konferencia v spolupráci s rezortom školstva pripravuje koncepciu rozvoja vysokého školstva
pre budúce obdobie a tam bude riešiť aj otázku platov pracovníkov vysokých škôl. Výzva rieši systémové
kroky ako aj pozíciu učiteľa v školstve, dodal šéf Združenia katolíckych škôl Ján Horecký. Katolícke školy
sa k minuloročnému štrajku nepridali a túto formu nátlaku Horecký považuje za poslednú možnosť.
Ministerstvo školstva podľa hovorcu ministra Michala Kaliňáka bude reagovať až po oficiálnom doručení
výzvy. Hovorca rezortu financií Radko Kuruc dodal, že ich ministerstvo pri napätom rozpočte na rok
2013 pristúpilo k zvýšeniu zdrojov v objeme 68 miliónov eur na mzdy pedagogických a odborných
zamestnancov regionálneho školstva, a to aj napriek neochote odborov.
"Školstvo potrebuje štrukturálne zmeny v riadení aj vo financovaní. Prioritou Ministerstva financií SR v
tomto roku je zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP," doplnil pre agentúru SITA.
Školskí odborári minulý rok požadovali desaťpercentné zvýšenie platov a zlepšenie financovania
školstva. V novembri sa pre to uskutočnil najväčší štrajk škôl v histórii Slovenska, ktorý bol po troch
dňoch prerušený. Vláda napokon aj napriek nesúhlasu odborov schválila len päťpercentné zvýšenie
platov a odobrila nariadenie, podľa ktorého pôjde celý mzdový normatív na platy učiteľov.
Popis foto: SITA/Jozef Jakubčo
Popis foto: Predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek , SITA/Viktor
Zamborský
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88. Odborári chcú od júla ďalšie zvýšenie učiteľských platov o 5 %
[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 16/01/2013; Zo škôl; TASR]
Ak vláda nebude akceptovať požiadavky zahrnuté vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie
štrajku.
Bratislava 16. januára (TASR) - Školskí odborári žiadajú, aby vláda od 1. júla tohto roka zvýšila platy
učiteľov a nepedagogických zamestnancov o ďalších päť percent. Toto opatrenie obsahuje výzva vláde
SR, ktorú odborári pripravujú v spolupráci so školskými stavovskými organizáciami. Ak vláda nebude
akceptovať požiadavky zahrnuté vo výzve, odborári nevylúčili protesty či obnovenie štrajku.
Vo výzve odborári okrem vyšších platov požadujú viac peňazí do školstva, legislatívne zmeny a
spoluprácu s Radou pre systémové zmeny v školstve, ktorá v decembri vznikla na ministerstve školstva.
Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) má v spolupráci s touto radou do konca marca
parlamentu predložiť správu o stave školstva a tiež víziu ďalších krokov v školstve. Odborári žiadajú, aby
kroky z ich výzvy boli súčasťou pripravovanej vízie. "Je tam požiadavka, na ktorej sme sa zhodli, že
chceme navýšenie platov od 1. 7. 2013 vo výške päť percent, tak ako je deklarované v kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal po dnešnom rokovaní so stavovskými organizáciami
predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenie samosprávnych škôl Slovenska i Združenie
katolíckych škôl Slovenska si majú jednotlivé kroky výzvy prejsť so svojimi členmi. Finálnu verziu
dokumentu chce po dohode s partnermi odborový zväz zaslať vláde koncom januára.
Zástupcovia stavovských organizácií sa zhodli v tom, že podstatnejšie, než zvýšenie platov o päť
percent, sú systémové zmeny a viac prostriedkov z verejných zdrojov do školstva. "Som rád, že
hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli priniesť skvalitnenie financovania školstva. To by mohlo mať
za následok skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu," povedal šéf Asociácie riaditeľov štátnych
gymnázií SR Pavel Sadloň. Zvýšenie zdrojov do školstva je podľa neho otázkou nielen pre ministra
financií, ale pre celú vládu a musí povedať, či je školstvo skutočne jej prioritou.
Podľa hovorcu ministerstva financií Radka Kuruca je v tomto roku prioritou zníženie deficitu verejných
financií pod 3 % HDP. Dodal, že rezort financií pri napätom rozpočte na rok 2013 pristúpil k navýšeniu
zdrojov v objeme 68 miliónov eur na mzdy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho
školstva, a to aj napriek neochote odborov. "Školstvo potrebuje štrukturálne zmeny tak v riadení, ako aj
vo financovaní," reagoval hovorca. Ministerstvo školstva bude na výzvu odborov reagovať až po jej
oficiálnom doručení.
Od nového roka sa platové tarify učiteľov základných a stredných škôl zvýšili o päť percent. Ministerstvo
školstva tvrdí, že sa zvýšil aj objem peňazí pre obce, takže vyšších platov by sa mali dočkať aj
nepedagogickí zamestnanci. O koľko, určia riaditelia škôl. Školskí odborári však počas štrajku, ktorý

odštartoval 26. novembra minulého roka, žiadali zvýšenie tarifných platov o desať percent.
Zvýšenie platov od nového roka sa netýkalo vysokoškolských učiteľov. Viceprezident Slovenskej
rektorskej konferencie Rudolf Sivák dnes povedal, že otázku platov vysokoškolských učiteľov bude
riešiť nová koncepcia rozvoja vysokých škôl pre budúce obdobie, ktorú rektori pripravujú v spolupráci s
ministerstvom školstva. Hovoriť o konkrétnych číslach je dnes podľa neho predčasné.
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89. Školskí odborári žiadajú ďalšie zvýšenie platov
[Téma: Rektor EU; Pravda; 17/01/2013; s.: 4,5; správy; bd, pk]
bd, pk Bratislava
Školskí odborári trvajú na zvýšení platov učiteľov, od vlády budú žiadať zvýšenie tarifných platov od 1.
júla o päť percent. Odbory spolu s ostatnými organizáciami v rezorte školstva pripravia do 29. januára
výzvu vláde, ktorá bude obsahovať aj túto požiadavku. Vo výzve žiadajú viac peňazí do školstva, lepšie
odmeňovanie pracovníkov školstva a legislatívne zmeny v školstve. Šéf školských odborov Pavel Ondek
zároveň pripomenul, že sú v štrajkovej pohotovosti a v prípade, že vláda ich požiadavkám nevyhovie,
nevylučuje ďalšie protesty vrátane štrajku. "Chceme zvýšenie platov od 1. júla o päť percent tak, ako je
to deklarované v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013," povedal Ondek po včerajšom
stretnutí Slovenskej rektorskej konferencie a Združenia katolíckych škôl, na ktorom si mali tieto
organizácie dohodnúť spoločný postup. S ministerstvom financií o svojej požiadavke školskí odborári
zatiaľ nekomunikovali. To zvyšovaniu platov zatiaľ naklonené nie je. Podľa tlačového odboru
ministerstva prioritou rezortu v tomto roku je zníženie deficitu. "Ministerstvo financií pri napätom rozpočte
na rok 2013 pristúpilo k navýšeniu zdrojov v objeme 68 miliónov eur na mzdy pedagogických a
odborných zamestnancov regionálneho školstva, a to aj napriek neochote odborov. Školstvo potrebuje
štrukturálne zrneny tak v riadení, ako aj vo financovaní. Prioritou ministerstva v tomto roku je zníženie
deficitu verejných financií pod tri percentá HDP," uvádza sa v stanovisku ministerstva financií. Svoje
požiadavky na zlepšenie financovania školstva chcú školskí odborári presadzovať cez Radu pre
systémové zmeny v školstve, ktorú koncom roka zriadil minister školstva. Ten má do konca marca
predložiť víziu rozvoja školstva na Slovensku. "Ak by sa ukázalo, že nebudú zapracované naše
požiadavky, štrajkový výbor rozhodne o okamžitom vyhlásení protestných akcií, je tu aj možnosť
vyhlásenia štrajku," upozornil Ondek. Zástupcovia odborového zväzu školstva na stretnutí s rektorskou
konferenciou a Združením katolíckych škôl v prípade požiadaviek dohadovali včera spoločný postup.
"Som rád, že hľadáme spoločné riešenia, ktoré by mohli viesť k skvalitneniu vzdelávania," povedal po
rokovaní šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň. Zvyšovanie platov a investícií do
školstva podľa neho nie je len otázka na ministerstvo financií, ale na celú vládu, aby vláda uznala
potrebu zlepšenia situácie v školstve ako prioritu. Združenie katolíckych škôl, ktoré sa nepridalo ani k
vlaňajšiemu štrajku, sa k tejto možnosti stavia opatrne. "Na štrajk máme stále rovnaký názor.
Považujeme ho za úplne posledný nástroj," vyhlásil prezident združenia Ján Horecký. Požiadavku za
zvýšenie platov a financovanie školstva však považuje za opodstatnenú, je súčasťou petície, ktorú
združenie vlani adresovalo poslancom parlamentu. Odborári už vlani žiadali zvýšenie percenta hrubého
domáceho produktu do školstva až do šesť percent. Každoročne by sa mali investície do školstva zvýšiť
o 0,3 percenta. Pedagogickí zamestnanci regionálneho školstva by mali dosiahnuť 1,2- až 1,6-násobok
priemerného platu v národnom hospodárstve a pedagógovia na vysokých školách by mali zarábať 1,7až trojnásobok priemernej mzdy. Platová tabuľka nepedagogických zamestnancov by sa mala začínať
minimálnou mzdou. Učitelia a zamestnanci školstva vlani v novembri tri dni štrajkovali za 10-percentné
zvýšenie platov. Vláda napokon odsúhlasila päťpercentné navýšenie tarifných platov a opatrenie, podľa
ktorého má ísť celý platový normatív na mzdy. Nepedagogickí zamestnanci škôl zvyšovanie platov
nemajú garantované. Odborári prerušili štrajk s tým, že chcú rokovať. Niektoré školy s prerušením
štrajku nesúhlasili a pokračovali v štafetovom štrajku. Zvýšenie platov sa netýkalo vysokoškolských
učiteľov. Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Sivák po rokovaní u školských
odborárov povedal, že otázku platov vysokoškolských učiteľov bude riešiť cez novú koncepciu rozvoja
vysokých škôl, ktorú rektori pripravujú v spolupráci s ministerstvom školstva. Nové školské odbory, ktoré
sú konkurenciou odborovému zväzu, zbierajú na školách podpisy za vyhlásenie ostrého jednodňového
štrajku na 13. marca, keď prebieha testovanie deviatakov a externá časť maturít. Odborový zväz
školstva však túto aktivitu nepodporil. Nové školské odbory chcú ísť do štrajku, ak ich podporí najmenej
50 percent učiteľov.
Ak nebudú zapracované naše požiadavky, štrajkový výbor rozhodne o okamžitom vyhlásení protestných
akcií, je tu aj možnosť vyhlásenia štrajku. Pavel Ondek šéf školských odborov
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90. Academic Leadership Award
[Téma: Rektor EU; TA3, 15:00; 18/01/2013; Správy; z domova]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Ekonomická univerzita v Bratislave získala prestížnu cenu za
akademické vodcovstvo. Počas januárovej konferencie o podnikaní a financiách v Las Vegas ju
vybraným inštitúciám z celého sveta udelil Institute for Business and Finance Research. A o tomto
ocenení sa budem rozprávať s mojím hosťom, ktorým je rektor Ekonomickej univerzity profesor
Rudolf Sivák, želám vám pekný deň."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dobrý deň."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Pán Sivák, tak taká príjemná téma, pri ktorej sme sa tu stretli a to
je toto ocenenie za akademické vodcovstvo. Ja by som len rada ešte spomenula, že Ekonomická
univerzita v Bratislave bola jednou z dvoch univerzít v Európe, ktoré túto cenu dostali, ale kým sa
posunieme ďalej, čo to vôbec je za ocenenie, za akademické vodcovstvo, to čo je?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tento prestížny inštitút oceňuje univerzity
vo väzbe na podporu výskumu, ako aj ocenenie tvorivých pracovníkov, ktorí na univerzite pôsobia, ktorí
sa zúčastňujú medzinárodných konferencií, ktoré sú zamerané na aktuálne otázky súčasného
ekonomického diania v Európe, vo svete."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Čo sa vôbec hodnotí keď teda má nejaká univerzita túto cenu
dostať? Musí sa univerzita prihlásiť do nejakej súťaže, musí splniť nejaké podmienky, alebo nejaké
úlohy, alebo musí ponúknuť niečo výnimočné, iné ako tie ostatné univerzity, ktoré na svete sú?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tieto ocenenia sa udeľujú pri príležitosti
medzinárodnej konferencie, ktorá je zameraná na podporu podnikania a výskumu v oblasti financií.
Každý rok sa udeľujú ocenenia pre tie univerzity, ktoré sa zúčastňujú príslušného ročníka, ako aj tie
univerzity, ktoré dlhodobo s inštitútom spolupracujú pri príležitosti týchto konferencií. Tento ročník bol 14.
ročník a zúčastnilo sa na konferencii 200 univerzít a inštitúcií zo 45 krajín sveta. Ekonomická univerzita
bola ocenená za medzinárodný charakter výskumu, za príspevky, ktoré sa na týchto konferenciách
a z hľadiska univerzity prezentovali tak vlani ako aj tento rok a je to ocenenie aj toho, že charakter
výskumu na univerzite, medzinárodný charakter výskumu na univerzite je taký, že si zasluhuje pozornosť
aj tejto prestížnej inštitúcie."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " A je to po prvýkrát čo nejaká univerzita na Slovensku alebo
Ekonomická univerzita získala takúto cenu?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to prvýkrát, je to oblasť výskumu vo
financiách a v podnikaní, zúčastnila sa ekonomická univerzita vlani, predvlani i tento rok tejto
prestížnej konferencie. Ten inštitút je zameraný na podporu, ako aj na vydávanie siedmich prestížnych
časopisov vedeckých, podporuje tak výskum, ako aj vzdelávanie v tejto oblasti na celom svete,
prezentuje výsledky a dáva ich k dispozícii inštitúciám, univerzitám, výskumným ústavom v rámci celého
sveta. Veľmi si toto ocenenie vážime a je povzbudením pre prácu tvorivých pracovníkov, výskumných,
učiteľov, univerzity a iné."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Určite áno a je to naozaj veľmi príjemná správa, ale ešte sa
spýtam tak, že keď už túto cenu sme na Slovensko dostali, teda ekonomická univerzita ju dostala,
plynú z toho aj nejaké výhody, alebo je to skôr také zviditeľnenie sa v Európe a vo svete a potom nejaká
následná spolupráca s tými ostatnými víťazmi alebo inými univerzitami?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Najväčšie pozitívum z ocenenia univerzity
vidíme v tom, že umožní táto cena ďalšiu spoluprácu s univerzitami vo svete, ktoré obdobné ocenenie už
majú, pretože každá tá konferencia je zameraná najmä na spoluprácu medzi univerzitami obdobného
charakteru, tá spolupráca pre nás prináša mnohé efekty, máme možnosť nadviazať kontakty
s renomovanými univerzitami vo svete, máme možnosť dohodnúť spoločné výskumné úlohy, máme
možnosť aj porovnávať výsledky výskumu univerzity s inými univerzitami a tá spolupráca, ktorá sa aj
tento rok nadviazala z hľadiska budúcnosti výskumu na univerzite má veľký význam."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " A ešte povedzte, ktorá bola tá druhá univerzita v Európe, ktorá to
dostala tiež?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Bola to Business School Budapešť."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " A ja ešte pripomeniem, že okrem teda týchto dvoch európskych
univerzít, 8 univerzít z Ameriky, 2 z Afriky a 1 z Ázie, že ...?"

Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Áno, ..., z tých 45 krajín tam boli ocenené
tieto univerzity."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Pán profesor, tak vám želám ešte veľa úspechov. Som rada, že
ste tu boli a želám vám ešte pekný deň a pekný večer."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Všetko najlepšie a ďakujem za pozvanie."
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: " Rozprávala som sa s profesorom Rudolfom Sivákom,
rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave."
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91. Vysoké školy s oceneniami
[Téma: Rektor EU; Pravda; 29/01/2013; s.: 24; vzdelávanie; veg]
Naše vysoké školy a univerzity sa snažia získať aj certifikáty a ocenenia, ktoré by ich zrovnoprávnili s
vysokými školami v zahraničí. Ako prvá vysoká škola na Slovensku získala Vysoká škola manažmentu
certifikát DS (Diploma Supplement) Label. Získanie DS Label je prestížnym medzinárodným ocenením,
ktorým Európska komisia potvrdzuje, že všetkým absolventom je vydávaný bezplatný podrobný dodatok
k diplomu, ktorý spĺňa prísne európske kritériá. Tento certifikát je udeľovaný vysokým školám, ktoré sa
riadia princípmi internacionalizácie európskeho vysokého školstva podľa zásad Bolonskej deklarácie.
Dodatok k diplomu ponúka diplom, ktorý je čitateľnejší a ľahko porovnateľný so zahraničím, umožňuje
ľahší prístup k možnostiam práce alebo ďalšieho štúdia v zahraničí. Ekonomická univerzita v
Bratislave sa stala nositeľom ocenenia Academic Leadership Award (Cena za akademické vodcovstvo).
Počas nedávnej globálnej konferencie o podnikaní a financiách v Las Vegas ju vybraným inštitúciám z
celého sveta udelil americký The Institute for Business and Finance Research. Ekonomická univerzita
sa tak stala len jednou z dvoch európskych univerzít, ktoré získali toto prestížne ocenenie. "Veľmi si
vážime, že výskum ako jedno z kľúčových poslaní EU v Bratislave svojou kvalitou oslovil aj špičkových
odborníkov v USA. Je všeobecne známe, že univerzity pôsobiace v Spojených štátoch patria medzi
najvýznamnejšie výskumné inštitúcie sveta a je preto veľká česť, že sa Ekonomická univerzita ocitla v
ich spoločnosti," povedal na margo udelenia Academic Leadership Award rektor EU v Bratislave Rudolf
Sivák. Cena za akademické vodcovstvo sa udeľuje ako uznanie za trvalú snahu o profesionálny rast
svojich tvorivých pracovníkov a ocenenie podpory výskumu na univerzite. Okrem EU v Bratislave ju
dostalo osem univerzít z Ameriky, dve z Afriky a po jednej z Ázie a Európy. O ďalšie ocenenie sa
uchádza aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Ide o prestížne medzinárodné ocenenie
Diploma supplement Label, čo spolu s ocenením ECTS Label (získané v roku 2010) signalizuje
partnerským organizáciám v zahraničí, že SPU je spoľahlivým partnerom z hľadiska realizácie ECTS a
mobilít študentov.
(veg)
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92. Výber školy nenechávajte na náhodu
[Téma: Rektor EU; Pravda; 29/01/2013; s.: 21,22,24; vzdelávanie; Jana Véghová]
Jana Véghová(c) Bratislava
Len niekoľko týždňov zostáva budúcim stredoškolákom a vysokoškolákom na podanie prihlášky na
vybrané školy. Pre deviatakov základných škôl to navyše znamená, že znovu budú robiť prijímacie
pohovoryPrihlášku treba podávať priamo riaditeľovi základnej školy do 20. februára na učebné odbory a
študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností a zručností alebo nadania, do 10. apríla
na ostatné učebné odbory a študijné odbory. Uchádzač, ktorý nieje žiakom základnej školy, podáva
prihlášku priamo na strednú školu. Pri prijímaní žiaka na strednú školu, ktorý v celoslovenskom testovaní
žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 percent, rozhodne o
prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Na vysoké školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávali
už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v
mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až
september. Všetky informácie si možno overiť na portáli: www.portalvs.sk. To isté platí aj o stredných
školách. Každá má svoje zameranie a svoje nároky. Nestačí teda aj prospech, ale keďže mnohé školy
bojujú o každého žiaka, dôležité sú aj prijímacie skúšky. "Pri výbere školy je dôležité zistiť si, aké bude
uplatnenie na trhu práce po jej skončení," dôvodí Ladislav Kováč, riaditeľ Strednej odbornej školy
polygrafickej. "Naši žiaci môžu potom pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v oblasti polygrafie, grafiky,

masmediálnej komunikácie, manažmentu, žurnalistiky a pod."
Pokračovanie - s. 24
Dokončenie - s. 21
Mnohé vysoké školy či univerzity zasa vopred pripravujú stredoškolákov na štúdium na vysokej škole.
Príkladom môže byť Prírodovedecká fakulty Univerzity Komenského. Otvorila aj v aktuálnom
akademickom roku zaujímavý projekt zameraný na stredoškolákov - Prednášky pre stredné školy.
Prednášky pre stredné školy sa konajú raz týždenne počas letného a zimného semestra. Sú z rôznych
oblastí prírodných vied. "V predchádzajúcom akademickom roku boli zamerané predovšetkým na oblasť
nových poznatkov z biológie a chémie, v tomto akademickom roku je spektrum prednášok rozšírené o
prednášky z geografie, environmentalistíky a geológie," približuje prodekanka PriF UK profesorka Marta
Kollárová. Vzdelávací projekt je podľa nej reakciou na stále klesajúci počet hodín vyučovania
prírodovedných predmetov na stredných školách. "Prednášky pre stredné školy tiež prezentujú kvalitnú
vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu pracovníkov fakulty s využitím propagácie kvalitného štúdia pre
študentov stredných škôl na našej fakulte," dodáva prodekanka. Aj napriek tomu, že niektoré fakulty
vysokých škôl nevyžadujú prijímacie pohovory, netreba si myslieť, že postačia len známky zo strednej
školy. Ako podotkol rektor Ekonomickej univerzity profesor Rudolf Sivák, často sa stáva, že práve
študenti, ktorí mali výborné známky počas štúdia aj výborné maturitné známky, po prvom ročníku
štúdium "neustáli" a zo školy odišli.
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93. Spoznáme ďalšie výnimočné SLOVENKY
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 29/01/2013; 05/2013; s.: 16; ZO SPOLOČNOSTI]
Úspešná anketa Slovenka roka čoskoro vstúpi do piateho pokračovania. Aj kvôli tomu zasadala nedávno
komisia v zložení - riaditeľka vydavateľstva Starproduction Mária Reháková, šéfredaktorka Slovenky
Mária Miková, podnikateľka Elvíra Chadimová, asistentka manželky prezidenta Eva Ivanová.
Nominantky vyberal aj hovorca ministra kultúry Jozef Bednár, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák, vedúci odboru marketingu spoločnosti Unipharma Dalibor Suchánek s
riaditeľkou marketingu spoločnosti Líviou Kerumovou, riaditeľ SAV Jaromír Pastorek, za riaditeľa
Hydrotouru Mikuláša Milka Dagmar Streitová a Katarína Podobová za člena predstavenstva Prvej
stavebnej sporiteľne Ericha Feixa. Čakala ich ťažká úloha, a to spomedzi nominácií úspešných žien
vybrať tie najzaujímavejšie. Z tých dám, ktoré životným príbehom,profesijnými úspechmi a
húževnatosťou oslovili vás, milé čitateľky, už komisia zvolila nominantky do piateho ročníka ankety
Slovenka roka. Oficiálne predstavené budú 4. februára 2013. Filozofiou ankety Slovenka roka je
prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní. S istotou už vieme povedať, že
tento ročník bude v mnohom jedinečný a predstaví iba ušľachtilé a ambiciózne ženy, matky detí a
výborné pracovníčky vo svojich profesiách. V komisii sa stretli aj Jozef Bednár a Mária Reháková
Eva Ivanová a Elvíra Chadimová
Dalibor Suchánek
Jaromír Pastorek a Rudolf Sivák
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