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1. Po zmene financovania ubudlo doktorandov
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 06/01/2014; Správy RTVS; z domova; Timea
Cimermanová]

2. Postkomunizmus - doba stvorená pre dravcov
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 04/01/2014; s.: 32,33; esej na sobotu; Ivan Lesay]

3. NBS má novú hovorkyňu
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 08/01/2014; Redakcia]

4. AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V SR
[Téma: Ekonomická univerzita; Mot`or; 08/01/2014; 01/2014; s.: 4,5; Ekonomika; ZAP SR]

5. Proexportná politika je kľúčová pre vonkajšie ekonomické vzťahy, uvádza
ministerstvo hospodárstva
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 11/01/2014; Aktuality.sk; TASR]

6. Zahranično-obchodná politika sa má zamerať na export
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/01/2014; Ekonomika; TASR]

7. Slovensko nemá náhradu za automobilový priemysel
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 12/01/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

8. Ak Slovensko nebude investovať do vedy a výskumu, môže dopadnúť ako
Detroit
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 12/01/2014; Ekonomika; TASR]

9. J.Holeček: Slovensko nemá náhradu za automobilový priemysel
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 12/01/2014; Ekonomika; TASR]

10. Krčma i biznis. Dom je hlavne reklama
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 14/01/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš
Vašuta]

11. Krčma i biznis. Dom je však najmä reklama
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/01/2014; s.: 3; TÉMA HN; Tomáš Vašuta]

12. Fico vytiahol svoju elitu. Chce tak nových voličov
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/01/2014; s.: 1; Titulná strana; redakcia]

13. R. FICO: Tradícia troch Svätoplukových prútov by mala byť receptom
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 15/01/2014; Slovensko; TASR]

14. Fico rečnil na stretnutí s osobnosťami o troch prútoch Svätopluka
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 15/01/2014; Spravodajstvo; TASR]

15. Ficov obed s celebritami: Hovoril o Svätoplukovi, Jakubisko povedal, čo si o
ňom myslí!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 15/01/2014; topky.sk; TASR]

16. Na premiérovi hľadám plusy
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/01/2014; s.: 3; TÉMA HN; HU]

17. Chudobní prezidenta
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 16/01/2014; 03/2014; s.: 8,9,10; hlava štátu; HENRIETA
ĎUROVOVÁ]

18. Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 15/01/2014; Z domova; Miroslav Kern]

19. Osobnosti na obede
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 15/01/2014; Hlavné správy; z domova; Jožo Šivák a Pavol
Kirinovič]

20. Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 16/01/2014; s.: 2; Spravodajstvo; Miroslav Kern]

21. Fico pritvrdzuje v boji o prezidenta. Títo ľudia z elity ho podporujú
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 15/01/2014; HNonline, Slovensko; redakcia]

22. Náš olympijský dom zaplatí súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 16/01/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš
Lemešani]

23. Olympijský dom zaplatí súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 17/01/2014; s.: 1,3; Titulná strana; Tomáš Lemešani, tv]

24. Nová riaditeľka divízie služieb v spoločnosti Microsoft Slovakia
[Téma: Ekonomická univerzita; pcspace.sk; 14/01/2014; Redakcia]

25. Náš olympijský dom zaplatí súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 16/01/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš
Lemešani]

26. Slovensko bude mať v Soči dom, platiť ho bude súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; sport.sk; 17/01/2014; sport.sk; TASR+Reuters]

27. Slovensko nakoniec bude mať olympijský dom. Zaplatia ho súkromníci
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/01/2014; Šport; TASR]

28. Slovenský olympijský dom v Soči nakoniec bude...na železničnej stanici
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 17/01/2014; Šport; TASR]

29. Martin Murgáč novým generálnym riaditeľom IBM Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 17/01/2014; biznis; Redakcia]

30. Slovenský dom v Soči napokon bude: Neuveríte, kde ho postavia
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/01/2014; Čas.sk; TASR, Čas.sk]

31. Slovenský dom v Soči bude, zaplatí ho súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 17/01/2014; TASR]

32. Hrušovský: Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 17/01/2014; Spravodajstvo; TASR]

33. Rozhorčený Hrušovský: Fico si kupuje podporu za štátne peniaze!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 17/01/2014; topky.sk; TASR]

34. Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze, tvrdí Hrušovský
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 17/01/2014; Aktuality.sk; TASR]

35. Fico si za štátne peniaze kupuje osobnosti, vyhlásil Hrušovský
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 17/01/2014; HNonline, Slovensko; tasr]

36. P. HRUŠOVSKÝ: R. Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 17/01/2014; Slovensko; TASR]

37. Ruských turistov na olympiáde lákať nebudeme
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 17/01/2014; Spravodajstvo; Eva Žgravčáková Pravda]

38. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 20/01/2014; 02/2014; s.: 13; téma; Redakcia]

39. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 20/01/2014; 02/2014; s.: 11; Téma, inzercia; or]

40. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 20/01/2014; 02/2014; s.: 8; téma; or]

41. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 20/01/2014; 02/2014; s.: 10; TÉMA/INZERCIA;
vysoké školy (or)]

42. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 20/01/2014; 02/2014; s.: 8; téma; vysoké školy (or)]

43. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 20/01/2014; 02/2014; s.: 22; VZDELÁVANIE; or, or]

44. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 23; VYSOKÉ
ŠKOLY; or]

45. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 7; VYSOKÉ ŠKOLY;
vysoké školy, or]

46. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 21/01/2014; 02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY/INZERCIA; vysoké
školy (or)]

47. Čo platíme exprezidentom? Kováčovi renta 996 eur nestačí
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 20/01/2014; Život, Henrieta Ďurovová]

48. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 22; VZDELÁVANIE; Redakcia]

49. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Liptovské noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 17; VYSOKÉ
ŠKOLY/INZERCIA; vysoké školy (or)]

50. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Oravské noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 8; TÉMA/ INZERCIA;
Redakcia]

51. Neprehliadnite novú ponuku štúdia
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 21; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; or]

52. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 15; TÉMA/ INZERCIA;
or]

53. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 20; kam na vysokú školu;
or]

54. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Senec-Pezinok; 21/01/2014; 02/2014; s.: 6; téma/inzercia; vysoké školy
(or)]

55. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 10; VZDELÁVANIE /
INZERCIA; or]

56. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 21/01/2014; 02/2014; s.: 13; TÉMA /
INZERCIA; or]

57. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY;
or]

58. AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL: ŤAHÚŇ SLOVENSKEJ EKONOMIKY
[Téma: Ekonomická univerzita; Kilometer; 22/01/2014; 01/2014; s.: 30; TRH A AUTOMOBILY; Redakcia]

59. Jaroš pýtal, iní dostali
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 23/01/2014; s.: 2; Aktuálne; EVA PRISTAŠOVÁ]

60. Vysoké školy nemajú na vyššie platy peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 23/01/2014; s.: 5; správy; Daniela Balážová]

61. Ženy v úzadí
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 23/01/2014; 04/2014; s.: 8,9,10,11; aktuálne; LENKA JURÍKOVÁ]

62. Jaroš pýtal, iní dostali: Ako Robert Fico prideľoval svoje dotácie?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/01/2014; Plus JEDEN DEŇ, EVA PRISTAŠOVÁ]

63. Vysoké školy nemajú na vyššie platy peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 23/01/2014; Spravodajstvo; Daniela Balážová]

64. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 23/01/2014; Webnoviny.sk; WBN/PR]

65. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 23/01/2014; Aktuality.sk; Reklamný článok]

66. Diplomové práce na muške
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 24/01/2014; Televízne noviny; z domova; Soňa Juricová]

67. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 24/01/2014; CSR; md]

68. NKÚ: Úspešný absolvent tu platí odvody
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 25/01/2014; s.: 8; Ekonomika; Veronika Folentová]

69. NKÚ tvrdí, že univerzity míňajú neefektívne milióny
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/01/2014; Ekonomika - Slovensko; Veronika Folentová]

70. Cesta pre slovenské odevy vedie cez Rusko a Ameriku
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 27/01/2014; s.: 12,13; správy ekonomika; Lenka Buchláková]

71. Vysokoškolákom-plagiátorom klepli po prstoch. Doplatili na podvádzanie
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 24/01/2014; Domáce; BRATISLAVA/TV Markíza]

72. Zoznam vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 14; Vysoké školy; OR]

73. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 17; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; or, or]

74. Univerzity vedia prilákať európskych študentov

[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 16; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; TASR]

75. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 27/01/2014; 03/2014; s.: 10; VYSOKÉ ŠKOLY;
TASR]

76. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 13; kam na vysokú
školu/inzercia; TASR]

77. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 12; VYSOKÉ ŠKOLY;
TASR]

78. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 27/01/2014; euractiv.sk; Redakcia]

79. TS: Zmena v predstavenstve ZUNA
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 27/01/2014; Investujeme.sk; Redakcia]

80. Cesta pre slovenské odevy vedie cez Rusko a Ameriku
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 27/01/2014; Spravodajstvo; Lenka Buchláková Pravda]

81. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním sa vedia zamestnať rýchlejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 12; PRÍLOHA;
VERONIKA FOLENTOVÁ]

82. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 27/01/2014; 03/2014; s.: 8; ŽUPNÉ OZVENY; Red]

83. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 12; ŽUPNÉ OZVENY; Red.]

84. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 27/01/2014; 03/2014; s.: 9; župné ozveny; Red]

85. Nový program umožní mladým ľuďom študovať v Európe
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 28/01/2014; 03/2014; s.: 18; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU / INZERCIA; TASR]

86. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 28/01/2014; 03/2014; s.: 9; vysoké školy; TASR]

87. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Liptovské noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 16; VYSOKÉ
ŠKOLY/INZERCIA; TASR]

88. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 18; VYSOKÉ ŠKOLY; TASR]

89. Slovenské univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 18; KAM NA VYSOKÉ
ŠKOLY / INZERCIA; TASR]

90. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 11; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; TASR]

91. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 12; Vysoké školy;
TASR]

92. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 15; TÉMA/ INZERCIA;
(TASR)]

93. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním sa vedia zamestnať rýchlejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 28/01/2014; 03/2014; s.: 8; príloha; VERONIKA FOLENTOVÁ]

94. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 8; ŽUPNÉ OZVENY;
Red.]

95. Orientačný prehľad termínov podania prihlášok na niektoré verejné vysoké
školy
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/01/2014; s.: 10,11; Vzdelávanie; Redakcia]

96. Budúci informatici navrhujú aplikácie pre prax
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/01/2014; s.: 4,5; Vzdelávanie; Redakcia]

97. Slovenský olympijský dom bude, zaplatí ho súkromník

[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.hnonline.sk; 17/01/2014; Marketing; Ivan Krasko]

98. Duchovnú službu v nemocnici považuje za veľký dar
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/01/2014; Kysuce - Zaujímavosti; Iveta Hažíková]

99. ZELENÁ ENERGIA NA SLOVENSKU
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 30/01/2014; 01/2014; s.: 41,42; ZELENÁ ENERGIA NA
SLOVENSKU; Ing. Daniela Urblíková, PhD.]

100.

Po zmene financovania ubudlo doktorandov

[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 06/01/2014; Správy RTVS; z domova; Timea Cimermanová]

101.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V SR

[Téma: Rektor EU; Mot`or; 08/01/2014; 01/2014; s.: 4,5; Ekonomika; ZAP SR]

102.

Fico rečnil na stretnutí s osobnosťami o troch prútoch Svätopluka

[Téma: Rektor EU; pravda.sk; 15/01/2014; Spravodajstvo; TASR]

103.

R. FICO: Tradícia troch Svätoplukových prútov by mala byť receptom

[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 15/01/2014; Slovensko; TASR]

104.
Ficov obed s celebritami: Hovoril o Svätoplukovi, Jakubisko povedal, čo
si o ňom myslí!
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 15/01/2014; topky.sk; TASR]

105.

Fico vytiahol svoju elitu. Chce tak nových voličov

[Téma: Rektor EU; HN; 16/01/2014; s.: 1; Titulná strana; redakcia]

106.

Na premiérovi hľadám plusy

[Téma: Rektor EU; HN; 16/01/2014; s.: 3; TÉMA HN; HU]

107.

Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico

[Téma: Rektor EU; sme.sk; 15/01/2014; Z domova; Miroslav Kern]

108.

Osobnosti na obede

[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 15/01/2014; Hlavné správy; z domova; Jožo Šivák a Pavol Kirinovič]

109.

Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico

[Téma: Rektor EU; SME; 16/01/2014; s.: 2; Spravodajstvo; Miroslav Kern]

110.
Jakubisko, Vittek, Heribanová... prijali pozvanie Fica na podporu jeho
kampane
[Téma: Rektor EU; omediach.com; 15/01/2014; Marketing; mk]

111.

Fico pritvrdzuje v boji o prezidenta. Títo ľudia z elity ho podporujú

[Téma: Rektor EU; hn.hnonline.sk; 15/01/2014; HNonline, Slovensko; redakcia]

112.

Jakubisko, Vittek, Heribanová a ďalší. Prijali pozvanie Fica

[Téma: Rektor EU; omediach.com; 15/01/2014; Marketing; mk]

113.

Fandia Ficovi, na

[Téma: Rektor EU; Nový Čas; 16/01/2014; s.: 2,3; TÉMA DŇA; Daniela Bolech Dobáková, David
Púchovský]

114.

Hrušovský: Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze

[Téma: Rektor EU; pravda.sk; 17/01/2014; Spravodajstvo; TASR]

115.

Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze, tvrdí Hrušovský

[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 17/01/2014; Aktuality.sk; TASR]

116.

Fico si za štátne peniaze kupuje osobnosti, vyhlásil Hrušovský

[Téma: Rektor EU; hn.hnonline.sk; 17/01/2014; HNonline, Slovensko; tasr]

117.

P. HRUŠOVSKÝ: R. Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze

[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 17/01/2014; Slovensko; TASR]

118.

Rozhorčený Hrušovský: Fico si kupuje podporu za štátne peniaze!

[Téma: Rektor EU; topky.sk; 17/01/2014; topky.sk; TASR]

119.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL: ŤAHÚŇ SLOVENSKEJ EKONOMIKY

[Téma: Rektor EU; Kilometer; 22/01/2014; 01/2014; s.: 30; TRH A AUTOMOBILY; Redakcia]

120.

Jaroš pýtal, iní dostali

[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 23/01/2014; s.: 2; Aktuálne; EVA PRISTAŠOVÁ]

121.

Jaroš pýtal, iní dostali: Ako Robert Fico prideľoval svoje dotácie?

[Téma: Rektor EU; pluska.sk; 22/01/2014; Plus JEDEN DEŇ, EVA PRISTAŠOVÁ]

122.

Diplomové práce na muške

[Téma: Rektor EU; Markíza, 19:00; 24/01/2014; Televízne noviny; z domova; Soňa Juricová]

1. Po zmene financovania ubudlo doktorandov
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 06/01/2014; Správy RTVS; z domova; Timea
Cimermanová]
Jana Košíková, moderátorka: "Slovensko má menej doktorandov ako v minulosti. Medziročný pokles
atakuje hranicu osem percent. Vysokoškolskí pedagógovia sa obávajú, že pokles bude pokračovať"
Timea Cimermanová, redaktorka: "Mnohí rektori sú presvedčení, že pokles počtu doktorandov je
spôsobený dôsledkom zmeny financovania doktorandského štúdia, keďže od minulého roka už financie
na doktorandské štipendiá nie sú školám prideľované ako účelová dotácia, ale v rámci balíka peňazí na
vedu a výskum a je tak na rozhodnutí školy, ako tieto prostriedky použije."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Samozrejme, je to limitované počtom
pridelených peňazí, respektíve úrovňou štátnej dotácie, ktorú dostávame. Je to systém, ktorý... celého
financovania, ktorý určite treba o ňom veľa diskutovať a prehodnotiť."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ten trend poklesu doktorandov nie je
pozitívna skutočnosť. Treba prijať opatrenia, aby ten pokles doktorandov všeobecne sa zastavil."
Timea Cimermanová, redaktorka: "Po novom sa peniaze neudeľujú priamo na meno doktoranda. Zmena
vo financovaní nastala, pretože väčšina slovenských fakúlt mala veľký počet doktorandov, no samotný
výskum fakúlt bol relatívne slabý. Preto cieľom bolo znížiť počty doktorandov, ktorí neboli pre fakultu
efektívni. Rektori sa však obávajú, že situáciu ešte viac zhorší tohtoročný rozpočet."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Môže niektoré vysoké školy veľmi významne
limitovať, obmedziť práve v tomto počte a budú musieť určitým spôsobom saturovať, poviem, základnú
prevádzku na výskum a nie, by som povedal, rozširovať možnosti štúdia v treťom stupni
vysokoškolského vzdelávania."
Timea Cimermanová, redaktorka: "Výdavky štátneho rozpočtu na vysoké školy dosiahnu v tomto roku
štyristotridsaťtri celá šesť milióna eur, čo je o dvadsaťdva miliónov eur menej ako v roku 2013.
Ministerstvo však tvrdí, že vysoké školy dostanú aj iný balík peňazí."
(Začiatok archívneho záznamu, 17.10.2013)
Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva SR: "Vysoké školy aj napriek týmto škrtom o peniaze
neprišli, pretože tieto peniaze im už teraz garantujeme cez projekty, ktoré sa spúšťajú. To znamená,
peniaze, ktoré boli škrtnuté cez úspory reálne prídu vo forme europeňazí do škôl."
(Koniec archívneho záznamu, 17.10.2013)
Timea Cimermanová, redaktorka: "Podľa vysokoškolských odborníkov je však nutné vytvoriť také
podmienky, aby sme si doktorandov udržali."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vytvárať spoločné študijné programy v
rámci doktorandského štúdia s renomovanými univerzitami v zahraničí a tým by sa aj obmedzil odchod
študentov na doktorandské štúdium do zahraničia."
Ivan Ostrovský, člen Valného zhromaždenia ARRA: "Študenti čoraz viac vnímajú čo kto ponúka, kde si
všímajú možno aj trh práce, to znamená, otázku zamestnateľnosti."

Späť na obsah

2. Postkomunizmus - doba stvorená pre dravcov
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 04/01/2014; s.: 32,33; esej na sobotu; Ivan Lesay]
Ivan Lesay
politológ, ekonóm, publicista
Aké boli v skutočnosti roky našej transformácie? Skôr či neskôr to musíme priamo pomenovať. Ten čas
je tu.
Štvrťstoročie nie je až taká krátka doba, ani z hľadiska histórie. Práve v tomto roku si mnohé krajiny
ostbloku pripomenú už 25 rokov od zmeny systému. Nevyhnutnosť každodenného fungovania v novej

situácii spravidla bráni v plnej miere uznať zásadnosť a v istom dobrom či zlom - zmysle veľkoleposť
toho, čo sa vtedy stalo a odvtedy deje. Uvedomiť si, že sa v podstate zo dňa na deň radikálne zmenila
povaha politicko-ekonomického režimu - charakter vlastníckych vzťahov, výroby, financovania,
redistribúcie, noriem či inštitúcií. Mnohé procesy, ktoré sa vtedy začali, sa dodnes neskončili, ale stále
má zmysel hovoriť o zásadnom prerode či transformácii. Spomínaná zmena a to, čo po nej nastalo, sa
často podávajú formou príbehu či príbehov. Každé výročie zmeny hodnotia pamätníci. Ich osobné
svedectvá sú fascinujúce, no ešte fascinujúcejší je fakt, že si navzájom nezriedka protirečia. Účastníci
totožných udalostí a pozorovatelia tých istých javov interpretujú inak nielen ich kontext či posolstvo, ale i
samotný obsah. Ľudská pamäť je raz už taká - k realite nepristupuje rigorózne, ale si z nej vyberá kúsky
a skladá si ich do historiek, ktoré... sa dobre pamätajú a rozprávajú. Taký je aj dejepis transformácie.
Píšu ho najmä víťazi, pochopiteľne, zo svojej perspektívy, cez prizmu vlastného príbehu úspechu. A
teleologicky, teda s predpokladom, že proces transformácie bol zákonitý a mal svoj cieľ, ktorého
zhmotnením je súčasný "prirodzený" stav vrátane rozloženia politických a ekonomických síl. Opísať dva
a pol dekády postkomunistickej transformácie na dvoch kontinentoch, s čitateľným posolstvom ale bez
veľkého naratívu, je teda mimoriadne náročná úloha. Martin Myant a Jan Drahokoupil sa jej napriek
tomu chopili so cťou a úspešne. Ich kniha Tranzitívni ekonomiky. Politická ekonómie Ruska, východní
Evropy a střední Asie neponúka jednoduchý príbeh, príjemné závery a oslavné ódy. Práve naopak, táto
publikácia prináša asi prvú nestrannú, dôkladne zdokumentovanú a vyargumentovanú analýzu zmien,
ktoré tento obrovský región podstúpil na svojej ceste smerom ku kapitalistickému trhovému
hospodárstvu. Viac než odpovede ponúka nepríjemné otázky. Dielo vyšlo pôvodne v angličtine a dostalo
sa mu veľmi pozitívneho prijatia. Má všetky predpoklady stať sa povinným čítaním a klasikou. Je preto
dobre, že aktualizované vychádza aj v češtine a je tak prístupné pre širšie publikum kedysi
pätnásťmiliónového štátu.
O vzostupoch a pádoch
Kniha Myanta a Drahokoupila prináša viaceré prístupy a čiastkové závery, ktoré sú pozoruhodné.
Napríklad všeobecné trendy celého regiónu do najväčšej hĺbky rozoberá vo dvoch modelových
prípadových štúdiách Českej republiky a Ruska. Prípad Česka je aj vďaka spoločnej minulosti z hľadiska
slovenského čitateľa viac než príťažlivé čítanie. Hoci aj počas fungovania spoločného štátu existovali
medzi jeho dvoma časťami rozdiely, voči zvyšku regiónu sa javia ako dôležitejšie podobnosti. V
Československu sa napríklad ešte pred rokom 1989 pomerne silne rozvíjalo ekonomické myslenie. To
platilo síce aj pre Poľsko, Maďarsko či Slovinsko, ale pre krajiny bývalého Sovietskeho zväzu už nie. Po
zmene režimu sa u nás často do popredia dostali práve ekonómovia a prognostici, ktorí dlhé roky pred
pádom štátneho socializmu rozvíjali úvahy o reformných scenároch; kým napríklad v pobaltských
republikách sa ako jediný referenčný bod javila sovietska minulosť. Ďalšou črtou, ktorou sa
Československo v čase prerodu odlišovalo od väčšiny krajín vznikajúceho postkomunistického regiónu,
bola ekonomická a politická stabilita - konsolidovaný štát, mena, centrálna banka či absencia
zahraničného dlhu a iných makroekonomických nerovnováh. Veľa iných krajín naproti tomu do novej
etapy kráčalo v politicky, ekonomicky či národnostne búrlivom prostredí. Spoločné črty oboch krajín však
neskončili rozpadom federácie. Ako som poznamenal pred rokom pri hodnotení dvoch desaťročí
samostatnej existencie ČR a SR: Prvé desaťročie transformácie oboch národov charakterizovali prvotná
akumulácia kapitálu cez koristnícku privatizáciu, "bankový socializmus" a následné dotované odovzdanie
bankového sektora do zahraničia. V oboch krajinách sme zvolili cestu najľahšieho odporu a bezvýhradne
a pasívne sme sa začlenili do globálnej hospodárskej siete cez lákanie zahraničných investícií daňovými
prázdninami a lacnou kvalifikovanou pracovnou silou. Výsledok: montážne haly pre vývozné odvetvia s
nízkou mierou napojenia na lokálnu ekonomiku a daňové príjmy štátov. Ďalšou mimoriadne prínosnou
časťou Myantovej a Drahokoupilovej knihy je teoreticky i empiricky podkutá kritika tzv. washingtonského
konsenzu, teda série priamočiarych odporúčaní medzinárodných finančných inštitúcií s neoliberálnou
agendou. Konzultanti Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu obchádzali región ako
rockové hviezdy na turné a hlásali univerzálnu prospešnosť liberalizácie, stabilizácie, deregulácie,
privatizácie a ochrany súkromného vlastníctva. Kritika týchto odporúčaní typu "kopíruj a prilep" už,
našťastie, nie je neobvyklá a počuť ju často z prostredia mainstreamovej ekonómie, laureátov pamätnej
Nobelovej ceny za ekonómiu či samotných inštitúcií (SB a MMF). Prínos autorov knihy nespočíva v
prvom rade v kritike samotných odporúčaní ako takých, ale skôr v škodlivosti ich aplikácie hneď, všade a
za každú cenu. Opatrnosť, postupný prístup a selektívna rola pre štát a inštitúcie by skoro spravidla
znamenala vyššie šance pre lepšiu stratégiu transformácie. Ešte originálnejší je informáciami nabitý
rozbor vzostupu a pádu firiem v regióne, o zlyhaní prognóz štandardnej neoklasickej ekonómie a o
zásadných zlyhaniach privatizácie. Tento mikrorozmer transformácie sa často zanedbáva a o to
fascinujúcejšie je čítať o ňom zasvätené postrehy. Autori zlyhanie neoklasických poučiek analyzujú a
pripisujú ho trom faktorom. Podniky v centrálne plánovanom hospodárstve sa správajú inak ako podniky
v modernej trhovej ekonomike. Druhé menované firmy fungujú v prostredí, ktoré sa dlhodobo vytváralo.
A nakoniec súkromné vlastníctvo si vyžaduje komplexný právny rámec.
Keď množstvo údajov neznižuje kvalitu
Pre pochopenie transformačného procesu je kľúčová až emblematická história toho, ako ruskí

oligarchovia k bohatstvám prišli. Ešte pred pádom starého režimu mali dobrú východiskovú pozíciu na
akumuláciu majetkov či vďaka pôsobeniu na čiernom trhu, nelegálnej činnosti, alebo skúsenostiam z
Komsomolu. Len čo pochybným spôsobom nadobudli bohatstvo, boli zámožní muži ochotní prijať a
dokonca podporovať právny štát, a tak zabetónovať nerovnosť. Hoci ekonóm Ha-Joon Change použil
frázu v trocha inej súvislosti, perfektne sa hodí aj na túto situáciu - ruskí oligarchovia sa neférovo
vyštverali hore a potom odkopli rebrík. Táto zosobnená história symbolizuje esenciu postkomunistickej
transformácie a k tomuto bodu sa ešte vrátim. Ak môže byť táto kniha sprievodcom transformáciou,
akousi encyklopédiou tohto procesu, tak sa na ňu dá pozerať troma spôsobmi. Po prvé, poskytuje
fakticky ukotvený a nezjednodušený príbeh prechodu od centrálne plánovaných k trhovým ekonomikám.
Toto rozprávanie nachádza podporu v robustných štatistických údajoch ich množstvo v tejto knihe je
vskutku ohromujúce, no nie sú samoúčelné, slúžia cieľu a sú integrované s textovou časťou knihy.
Každý poctivý študent a tiež učiteľ, ktorý sa venuje postkomunistickej transformácii, túto akademickoencyklopedickú knihu ocení. Po druhé, autori spravili veľmi solídny prehľad kvanta literatúry, ktorá na
túto tému bola publikovaná. Systematizovali zdroje, konfrontovali so svojimi vlastnými zisteniami a
pojednali o tom, aké relevantné sú jednotlivé prístupy a teórie vo svetle prezentovaných dôkazov. Toto
cvičenie je veľmi užitočné v prípade teoretických zovšeobecnení a interpretácií, ktoré sa často ukázali
(prinajmenšom čiastočne) nie celkom v línii s postkomunistickými skúsenosťami. A empirický prístup a
prítomnosť tvrdých štatistických údajov nebráni autorom vo formulovaní kvalitných kvalitatívnych
záverov. Využívajú prístup politickej ekonómie a - na základe dostupných správ a zápisov - sa pokúšajú
o rekonštrukciu procesu formovania politík a analyzujú úlohu rôznych aktérov a inštitúcií. Práve tento
kvalitatívny element ich analýzy robí knihu dôveryhodnou a odlišuje ju od konvenčnejších publikácií
najmä z dielne medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré sa zakladajú čisto na kvantitatívnych údajoch,
trendoch a často účelovo skonštruovaných indikátoroch.
Nič také ako jeden model neexistuje
Tretí pohľad na knihu nie je až taký pozitívny. Niečo jej totiž vyslovene chýba. V prvom rade treba oceniť
skromnosť autorov, lebo podstatnou pridanou hodnotou knihy je, že nerobí grandiózne závery,
neformuluje abstraktné modely a drží sa faktov a pri zemi. Často skôr nájdeme upozornenia na limity
údajov. Autori sú extrémne opatrní pri formulovaní silnejších záverov. Prílišná komplexnosť obrazu, ktorý
kreslia, a absencia centrálnej a priamo formulovanej tézy sú však istým nedostatkom publikácie. Preto
ani neprekvapí, že kniha nemá štandardnú záverečnú kapitolu či zhrnutie. Je vcelku možné, ba dokonca
pravdepodobné, že autori sa formulovaniu jednoznačného záveru vyhli zámerne. Neveria, že je také
niečo možné. Takýto odkaz možno vytušiť z ich hlavného (anti-) záveru, totiž že nič také ako jeden
model postkomunistického kapitalizmu v regióne neexistuje. Posledná časť knihy teda neobsahuje
"Závery", ako by mohol napovedať jej názov. Napriek tomu prezentuje najoriginálnejší prínos Myanta a
Drahokoupila. Po prvé, kategorizujú formy medzinárodnej integrácie a ich predpoklady. Po druhé,
definujú päť modelov kapitalizmu v transformačných ekonomikách. Po tretie, rozoberajú, ako sa
jednotlivým skupinám krajín darilo, prípadne darí prežiť súčasnú globálnu krízu. No hoci sa klasifikácia
krajín javí na prvý pohľad veľmi uveriteľná, jej umiestnenie celkom na koniec publikácie (namiesto
záveru) á v rozsahu iba niekoľko strán asi nebol najlepší nápad. Navyše aj keď je vzťah k
predchádzajúcim častiam knihy očividný, z čitateľského hľadiska by bolo bývalo príťažlivejšie, keby sa
súvislosti pomenovali jasnejšie. A keby bol celý záverečný argument lepšie zapracovaný do celej knihy,
ideálne už od samého začiatku: Napriek tejto kritike považujem záver knihy za veľmi inšpiratívny a
hodný ďalšieho rozpracovania.
Predátorská transformácia
Celkom na záver treba určite upozorniť na implikácie, ktoré síce kniha otvorene neformuluje, no sú
dôležité a zaslúžia si pozornosť. Pravdou totiž je, že hoci sa transformácia málokedy označuje za
dokonalú a pripúšťajú sa aj chyby, jej trend medzinárodné organizácie, národní lídri a väčšina
akademikov považujú za všeobecne pozitívny. No ja osobne som po prečítaní Myantovej a
Drahokoupilovej knihy mal naliehavý pocit, že transformácia celkom určite nebola príbehom úspechu,
ale skôr ukážkou zlyhania. Keď si pomôžeme príkladmi, veľmi zaujímavým pozorovaním je, že
Bielorusko a Uzbekistan - čiže krajiny, ktoré sa označujú za zaostalé alebo za také, čo sa nereformujú si v mnohých ohľadoch na prekvapenie nepočínali vôbec zle. Akokoľvek kontroverzne znie toto
pozorovanie, jeho implikácia je jasná. Transformácia bola procesom s otvoreným koncom s viacerými
možnosťami výberu; procesom, v ktorom záležalo aj na načasovaní reforiem a v ktorom sa veci dali robiť
lepšie, horšie alebo veľmi zle. Autori správne upozorňujú, že hospodárske reformy sa často realizovali z
politických a nie ekonomických dôvodov. Ich kniha je, popri iných veciach, novátorská práve v tom, že sa
sústredila na úlohu záujmových skupín. Keď porovnávajú sledovaný proces s postupnými modelmi
kapitalistického rozvoja a akumulácie, prichádzajú ku kľúčovému záveru, že postkomunistická
transformácia vytvorila priestor pre nové formy akumulácie bohatstva založené na získaní kontroly nad
zdrojmi, ktoré sa vytvorili v rámci predošlého hospodárskeho systému. Ak ekonóm Andrej Šlajfer označil
ruský štát v 90. rokoch za "vo svojej podstate predátorský", tak po prečítaní knihy mám skôr pocit, že
takou bola a je atmosféra celého posledného štvrťstoročia v tomto regióne. "Vo svojej podstate
predátorská" je pravdepodobne najvýstižnejším prívlastkom celej postkomunistickej transformácie. A

Myantova a Drahokoupilova kniha je vynikajúcou encyklopédiou tejto transformácie.
Kniha vyšla v pražskom vydavateľstve Academie v roku 2013 v edícii 21. století.
Nan Lesay (1980)
Vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV. Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite a na
Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. Doktorát z ekonómie má z Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Venuje sa sociálnemu štátu, ekonomickej globalizácii, medzinárodným finančným inštitúciám
a ekonómii rozvoja. Momentálne pôsobí ako poradca ministra financií. Publikované názory nie sú
oficiálnym stanoviskom MF SR.
"V oboch nástupníckych sme zvolili cestu najľahšieho odporu a pasívne sme sa začlenili do globálnej
hospodárskej siete."
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3. NBS má novú hovorkyňu
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 08/01/2014; Redakcia]
Hovorkyňou Národnej banky Slovenska sa na začiatku roka stala Martina Solčányiová.
Hovorkyňou Národnej banky Slovenska sa 1. januára 2014 stala Martina Solčányiová. Vo funkcii
nahradila Petru Pauerovú, ktorá odchádza pracovať do súkromného sektora.
Martina Solčányiová je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave a v Národnej banke
Slovenska pracuje od roku 2007, predtým pracovala ako redaktorka v zahraničnej redakcii spravodajstva
RTVS (vtedajšej Slovenskej televízie). Martina Solčányiová sa podieľala na informačnej kampani
zavedenia eura v SR, komunikačných projektoch Eurosystému a internej a externej komunikácii banky.
V rokoch 2011 a 2012 pôsobila v Európskej centrálnej banke,
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4. AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V SR
[Téma: Ekonomická univerzita; Mot`or; 08/01/2014; 01/2014; s.: 4,5; Ekonomika; ZAP SR]
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 27. novembra 2013 oboznámil verejnosť
prostredníctvom médií so štúdiou s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na
Slovensku, ktorú vypracoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Jej rektor, prof. Rudolf Sivák, zdôraznil: ,,Automobilový priemysel je jediné odvetvie v našej ekonomike,
v ktorom je priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí, ako to bolo v predkrízových rokoch. Okrem
priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na
Slovensku." Vlani vyrobili tri automobilky pôsobiace na Slovensku 926 555 automobilov. Je reálny
predpoklad, že tento rok bude výsledok minimálne na rovnakej úrovni, možno ešte o niečo lepší.
Automobilový priemysel na Slovensku sa tak blíži k plnému využitiu svojich výrobných kapacít. V roku
2012 sa prvýkrát od roku 1995 podarilo dosiahnuť pozitívne saldo obchodnej bilancie Slovenskej
republiky. Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 % celkového vývozu a
zároveň 20 % celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur. Automobilový priemysel
generuje priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska. Zo štyroch na viac ako 4,7 miliardy eur narástla
produkcia automobilových dodávateľov, zvyšok je výroba v iných oblastiach, priamo vyvolaná aktivitou
automobilového priemyslu. ,,Nepriame efekty automobilovej výroby tak v niektorých oblastiach presahujú
priame a ich význam je pre posúdenie vplyvu tohto odvetvia v ekonomike veľmi dôležitý," poznamenal
profesor Mikuláš Ľuptáčik z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Profesor Ľuptáčik z
výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najväčšiu pridanú hodnotu na
zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je
generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na
Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre
automobily) vlani pribudlo sedemtisíc pracovných miest, vlani zamestnanosť priamo v automobilovej
výrobe teda narástla na skoro 61-tisíc osôb. Viac ako desaťtisíc pracovných miest pribudlo u
dodávateľov, kde už pracuje viac ako 81,5-tisíc ľudí. A viac ako 59-tisíc pracovných miest patrí k
takzvanej indukovanej zamestnanosti, teda k pracovným aktivitám ako zabezpečenie dopravy,
stravovanie zamestnancov a pod., ktorá s výrobou automobilov súvisí. Takže celkovo sú na

automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 %
celkovej zamestnanosti na Slovensku. Automobilový priemysel skrýva aj veľkú perspektívu tvorby
ďalších pracovných miest, čo je pre Slovensko pri súčasnej zamestnanosti dôležitá otázka. V
medzinárodnom porovnaní dosahuje multiplikátor tvorby pracovných miest v autopriemysle hodnotu
3,82, kým na Slovensku je to len niečo viac ako 1,5. ,,To je práve veľká rezerva, ako môže tunajší
automobilový priemysel vytvoriť ďalšie pracovné miesta, a to najmä u dodávateľov súčiastok," vyhlásil J.
Holeček. Pre využitie takého potenciálu sú však podľa neho potrebné viaceré zmeny, najmä v oblasti
technického vzdelávania a aplikovaného výskumu, kde ZAP SR intenzívne lobuje za zlepšenie
podmienok. Doc. Štefan Rehák z Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Národohospodárskej
fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty: ,,Multiplikátor produkcie
automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre
Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 podnikov, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví." Ide
prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 % vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich je v rukách
zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké podniky. ,,Z regionálneho rozloženia automobilových
producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto produkcie profituje západné Slovensko, kde
je lokalizovaných až 70 % podnikov," dodal Rehák. Pričom 50 % produkcie je vytvorených podnikmi,
ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od
výrobcov sú situované podniky, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že
najviac z automobilového priemyslu ťažia kraje, v ktorých sídlia automobilky - Žilinský Bratislavský a
Trnavský kraj. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigrácie pracovnej sily, rast
priemernej mzdy a dopytu.
Jaroslav Holeček zo ZAP SR, na záver zhodnotil, že prezentované výsledky dávajú automobilovému
priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. ,,Na to potrebujeme predovšetkým vzdelanú pracovnú silu,
rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny rozvoj subdodávateľov.
-ZAP SR2008 2009 2010 2011 2012
Zamestnanosť v automobilovom priemysle Zamestnanosť generovaná u dodávateľov 53 932 60 408 45
606 46 377 53 897 60 828
47 861 60 484 71677 81682
Indukovaná zamestnanosť 51013 45 249 46 860 53 983 59 310
Celková generovaná zamestnanosť 165 352 138 715 153 722 179 557 201 820 Zdroj - štúdia EUBA
2013
Multiplikátor produkcie
Multiplikátor - dodávatelia sú zdrojom ďalšieho rastu automobilového priemyslu na Slovensku
Odvetvie Multiplikátor produkcie (vrátane dovozov) Multiplikátor produkcie (bez dovozov)
1. Motorové vozidlá (29.1) 3,82 1,54
2. Elektronika a počítače 3,65 1,39
3. Komponenty do áut (29.2 + 29.3) 3,49 1,53
5. Guma a plasty 2,98 1,56
11. Základné kovy 2,77 1,51
21. Stavebníctvo 2,62 1,86
23. Energetika 2,58 1,84
47. Poľnohospodárstvo 2,17 1,57
61. Maloobchod 1,98 1,56
Zdroj - štúdia EUBA 2013
Tržby z automobilovej výroby
v mil. eur 2008 2009 2010 2011 2012
Produkcia automobilového priemyslu 13 344 9 807 13 371 16 754 20 367
Produkcia generovaná u dodávateľov 3 858 2 699 3 596 4 002 4 714
Indukovaná produkcia 3 257 2 512 2 680 3 449 3 868
Celková generovaná produkcia 20 987 15 398 20 086 24 697 29 689
Zdroj - štúdia EUBA 2013
Výroba automobilov
1. miesto na svete v počte vyrobených áut - 171/1000 obyvateľov
Rok - kusy 2000 - 180 803 2001 - 181 618 2002 - 225 442 2003 - 281 160 2004 - 223 542 2005 - 218

369 2006 - 295 380 2007 - 571 071 2008 - 575 776 2009 - 463 140 2010 - 561 933 2011 - 639 763 2012
- 926 555 2013 - 930 000 - odhad
Zdroj - ZAP SR
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5. Proexportná politika je kľúčová pre vonkajšie ekonomické vzťahy, uvádza
ministerstvo hospodárstva
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 11/01/2014; Aktuality.sk; TASR]
Oblasť proexportnej politiky ako prioritného zamerania zahranično-obchodnej politiky štátu tvorí kostru
stratégie vonkajších ekonomických vzťahov (VEV). Vyplýva to z Návrhu Stratégie VEV Slovenskej
republiky na obdobie 2014 až 2020 z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorú by v najbližšom
období mala prerokovať vláda.
Predkladaná stratégia podľa MH nadväzuje na Stratégiu proexportnej politiky na roky 2007 až 2013,
pričom prekračuje jej rámec rozšírením na stratégiu VEV. "Východiská tvorby stratégie VEV sú doplnené
analýzou súčasného stavu a projekciou vývoja zahraničného obchodu SR do roku 2020, ktorú
vypracovali experti Ekonomickej univerzity v Bratislave," priblížil rezort hospodárstva SR.
Pripojením oblastí podpory prílevu investícií, podpory spolupráce so zahraničím v oblasti inovácií a
jednotnej prezentácie SR v zahraničí sleduje stratégia VEV konečný cieľ, ktorým je zvyšovanie
konkurencieschopnosti a exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom zefektívnenia
spôsobu zapájania krajiny do medzinárodných ekonomických vzťahov.
"Stratégia VEV sa sústreďuje na zefektívnenie národného systému podpory exportu a jeho zosúladenie
so strednodobými trendmi vo vonkajšom ekonomickom prostredí do roku 2020 a záujmami
podnikateľskej sféry," uviedlo ďalej MH SR vo vládnom materiáli.
Prioritou stratégie VEV je z krátkodobého hľadiska podľa rezortu hospodárstva SR dynamizácia
fungovania podporného systému pre VEV prostredníctvom opatrení, ktoré v zásade v najbližšom období
nevyžadujú navýšenie zdrojov a sú vykonateľné operatívne v rámci existujúcich limitov jednotlivých
rozpočtových kapitol.
Stratégia VEV pozostáva z 9 častí, pričom ciele a nástroje tvoria jej kľúčové časti. Hlavným zámerom
stratégie VEV je zabezpečenie stabilného postavenia SR v medzinárodných ekonomických vzťahoch
podporujúceho hospodársky a sociálny rozvoj krajiny, rast životnej úrovne obyvateľstva a presadzovanie
ekonomických záujmov v zahraničí, vrátane garantovania plnenia požiadaviek ekonomickej bezpečnosti.
Ciele stratégie VEV pozostávajú v súlade s jej celkovou koncepciou z čiastkových cieľov v štyroch
oblastiach, a to obchodno-politickej, proinvestičnej, v oblasti inovačnej spolupráce so zahraničím a
oblasti jednotnej prezentácie SR. "Štruktúra nástrojov stratégie VEV na druhej strane zodpovedá cieľom
uvedeným v stratégii," dodalo MH SR.
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6. Zahranično-obchodná politika sa má zamerať na export
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/01/2014; Ekonomika; TASR]
Vyplýva to z návrhu stratégie z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorú by v najbližšom období mala
prerokovať vláda.
Bratislava 11. januára (TASR) - Oblasť proexportnej politiky ako prioritného zamerania zahraničnoobchodnej politiky štátu tvorí kostru stratégie vonkajších ekonomických vzťahov (VEV). Vyplýva to z
Návrhu Stratégie VEV Slovenskej republiky na obdobie 2014 až 2020 z dielne Ministerstva hospodárstva
(MH) SR, ktorú by v najbližšom období mala prerokovať vláda.
Predkladaná stratégia podľa MH nadväzuje na Stratégiu proexportnej politiky na roky 2007 až 2013,
pričom prekračuje jej rámec rozšírením na stratégiu VEV. "Východiská tvorby stratégie VEV sú doplnené
analýzou súčasného stavu a projekciou vývoja zahraničného obchodu SR do roku 2020, ktorú
vypracovali experti Ekonomickej univerzity v Bratislave," priblížil rezort hospodárstva SR.
Pripojením oblastí podpory prílevu investícií, podpory spolupráce so zahraničím v oblasti inovácií a

jednotnej prezentácie SR v zahraničí sleduje stratégia VEV konečný cieľ, ktorým je zvyšovanie
konkurencieschopnosti a exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom zefektívnenia
spôsobu zapájania krajiny do medzinárodných ekonomických vzťahov.
"Stratégia VEV sa sústreďuje na zefektívnenie národného systému podpory exportu a jeho zosúladenie
so strednodobými trendmi vo vonkajšom ekonomickom prostredí do roku 2020 a záujmami
podnikateľskej sféry," uviedlo ďalej MH SR vo vládnom materiáli.
Prioritou stratégie VEV je z krátkodobého hľadiska podľa rezortu hospodárstva SR dynamizácia
fungovania podporného systému pre VEV prostredníctvom opatrení, ktoré v zásade v najbližšom období
nevyžadujú navýšenie zdrojov a sú vykonateľné operatívne v rámci existujúcich limitov jednotlivých
rozpočtových kapitol.
Stratégia VEV pozostáva z 9 častí, pričom ciele a nástroje tvoria jej kľúčové časti. Hlavným zámerom
stratégie VEV je zabezpečenie stabilného postavenia SR v medzinárodných ekonomických vzťahoch
podporujúceho hospodársky a sociálny rozvoj krajiny, rast životnej úrovne obyvateľstva a presadzovanie
ekonomických záujmov v zahraničí, vrátane garantovania plnenia požiadaviek ekonomickej bezpečnosti.
Ciele stratégie VEV pozostávajú v súlade s jej celkovou koncepciou z čiastkových cieľov v štyroch
oblastiach, a to obchodno-politickej, proinvestičnej, v oblasti inovačnej spolupráce so zahraničím a
oblasti jednotnej prezentácie SR. "Štruktúra nástrojov stratégie VEV na druhej strane zodpovedá cieľom
uvedeným v stratégii," dodalo MH SR.
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7. Slovensko nemá náhradu za automobilový priemysel
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 12/01/2014; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Aký bol rok 2013 pre slovenské automobilky?
Slovenské automobilky pracujú na hraniciach svojich výrobných kapacít. Ak má krajina produkovať ešte
viac áut, bude potrebné, aby prišiel na Slovensko ďalší výrobca. Priestor pre neho existuje. Slovensko si
kedysi vydobylo titul Detroit strednej Európy. Americké mesto však doplatilo na jednostrannú orientáciu
na automobilky. Ak ho v tomto nechceme nasledovať, musíme investovať do vzdelávania, výskumu a
vedy. Povedal v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky prezident Zväzu
automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček.
Aký bol rok 2013 pre slovenské automobilky?
Bol to opäť veľmi úspešný rok. Automobilky vyrobili viac vozidiel ako v roku 2012 a ich celkový počet
bude tesne pod hranicou jedného milióna kusov. No už vlani začiatkom roka som hovoril, že slovenské
automobilky sa dostali na hranicu výrobných kapacít.
Existuje ešte priestor zvýšiť túto kapacitu?
Priestor je vždy v optimalizácii výroby. Keď je fabrika nastavená na päť pracovných dní, tak sa to môže
zmeniť aj na sedem dní. No ak hovoríme o významnom zvýšení výroby automobilov, je potrebné, aby
prišiel ďalší, štvrtý výrobca alebo jestvujúci výrobca musí významne investovať do rozšírenia svojich
kapacít.
Objavujú sa úvahy, že napríklad na východnom Slovensku by bol priestor pre ďalšiu automobilku...
Priestor na východ od Banskej Bystrice a Žiliny je voľný a disponuje dostatkom kvalifikovanej pracovnej
sily. Táto časť Slovenska má tradíciu strojárskej výroby, kedysi tam sídlili závody ťažkého strojárstva. V
Košiciach máme veľmi dobrú technickú univerzitu, čo je dôležitý predpoklad, aby sa automobilový
priemysel mohol etablovať aj v tomto regióne.
Máte informácie o záujme konkrétnych automobiliek o vstup na Slovensko?
O konkrétnej automobilke nemáme informácie. Samozrejme, stretávame sa na pôde Zväzu
automobilového priemyslu (ZAP) SR so zástupcami veľvyslanectiev či podnikateľských skupín zo
zahraničia, ktorí sa informujú o podmienkach podnikania na Slovensku, ktoré sú relatívne veľmi dobré.
To, čo z nášho pohľadu môže byť problém do budúcnosti, pokiaľ nič nezmeníme, je kvalifikovaná
pracovná sila. Ďalšia oblasť potrebná na zachovanie slovenskej konkurencieschopnosti je potreba
aplikovaného výskumu. Bez neho automobilky nemôžu fungovať, rovnako ako ich subdodávatelia. Tretia
podmienka budúceho rozvoja automobilového priemyslu u nás je dostavba diaľničnej siete. Na našej

mape subdodávateľov vidno, že 80 percent z nich sa nachádza v oblastiach po Žilinu a Banskú Bystricu.
Prečo je to tak?
Dnes všetky logistické systémy fungujú na báze just-in-time a just-in-sequence. Subdodávatelia už
nedodávajú iba komponenty, ale priamo moduly a systémy. Tie dodávajú v poradí, ako by mali ísť na
výrobnej linke. Preto je pre modernú produkciu kľúčová doprava, predovšetkým po diaľniciach.
Diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami zrejme nebude skôr ako v roku 2018...
To je veľmi neskoro.
Je to veľká bariéra pre vstup ďalšej automobilky?
Je to hlavná bariéra. Problém je, že vždy pri zmene vlády, sa zmení aj koncepcia výstavby diaľnic. Keby
sa hlavné prepojenie postavilo už pred piatimi rokmi, tak by boli náklady dávno zaplatené. To je napokon
tretia podmienka pre vyššiu konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. Štvrtá je stabilita
podnikateľského prostredia a najmä pracovného práva.
Ste spokojný so súčasnou úpravou pracovného práva?
Nemáme Zákonník práce, ktorý by nevyhovoval zamestnávateľom. Z nášho pohľadu je však chybou
novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. Netvrdím, že podobné zákony neexistujú v zahraničí, lenže
rámec je iný ako u nás. Bol to jeden z prvých zákonov prijatých po Nežnej revolúcii, v roku 1991, no je
zastaraný a nedeklaruje presne, kto sú zástupcovia zamestnancov a kto zamestnávateľov. Nie sú jasní
reprezentanti. V súčasnosti je pre nás smerodajná kolektívna zmluva, na ktorej sa dohodol Zväz
strojárskeho priemyslu s OZ KOVO. K nej sme sa pripojili ako ZAP SR. Avšak kolektívna zmluva
vychádza len z požiadaviek členov týchto zväzov a tie sú určite odlišné od možnosti ostatných firiem v
strojárskom a automobilovom priemysle, čo môže spôsobovať problémy. Napríklad je tam zakotvený
37,5-hodinový týždeň, no mnohé firmy v rámci automobiliek majú 40 hodín pracovného úväzku.
Prispôsobenie znamená okamžité zvýšenie nákladov z dôvodu nižšej kapacity výroby o 6,5 %. Dva a pol
hodiny na týždeň a na jedného zamestnanca znamená menej vyrobených dielov, potrebu ľudí navyše a
toto môže firmu zruinovať.
Na druhej strane zamestnávateľské organizácie sú roztrieštené. Nie je to potom dôvod, aby sa spájali?
To by bolo najlepšie, keby sa podarilo. Neviem, či máme momentálne silu k takémuto zjednoteniu.
Aký je dôvod?
Možno je problém v ambíciách niektorých členov zamestnávateľských organizácií. Zjednotiť sme sa
doteraz nedokázali, no pokúsili sme sa na neformálnej báze vytvoriť alianciu A5, ktorá združuje päť
veľkých priemyselných zväzov. Okrem ZAP SR sú jej členmi Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz
stavebných podnikateľov SR, Slovenská elektromechanická asociácia a Zväz hutníctva, ťažobného
priemyslu a geológie SR. Spoločne sme definovali šesť oblastí, ktoré sú z hľadiska nášho záujmu
kľúčové. Prvá oblasť je pracovné právo, zdravotná a bezpečnostná legislatíva. Ďalej odborné
vzdelávanie a treťou časťou sú vysoké školy, veda a výskum. Okrem nich sa zameriavame ešte na
environmentalistiku, verejné obstarávanie a suroviny a energie.-Keď sa vrátime k podmienkam nutným
pre rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, spomínali ste vzdelávanie.
Ako vnímate zapájanie sa zamestnávateľov do odborného vzdelávania, do výchovy vlastných kádrov?
ZAP SR spolu s ostatnými priemyselnými zväzmi začal v roku 2012 transformáciu odborného
vzdelávania. Dôvodom bolo, že ak by sa nič nezmenilo, o nejaký čas by sme reálne nemali novú
kvalifikovanú pracovnú silu. Pre nás je dôležité, aby stredné školy pripravovali študentov na povolanie, a
nie preto, aby mali papier o vzdelaní. Z našej analýzy vyplynulo, že 30 percent absolventov stredných
škôl skončí na úradoch práce a viac ako 60 percent absolventov ide na vysoké školy. Takto to nemôže
fungovať. Aká je kvalita vysokých škôl, keď majú absorbovať dve tretiny ukončených stredoškolákov?
Iba necelá desatina stredoškolákov nastupuje do povolaní, na ktoré sa pripravovali.
Aký pomer by bol vhodný?
Na vysoké školy by nemalo ísť viac ako 30 percent stredoškolákov. Pre porovnanie, vo Švajčiarsku je to
25 a v Nemecku 24 percent. Preto bola prijatá novela zákona o odbornom vzdelávaní, kde sa jasne
definovali potreby trhu práce a jeho prognóza na ďalších päť rokov. Vyššie územné celky dostali
kompetenciu nastavovať výkony škôl. Ďalej je potrebné s odbornou prípravou začať už na základných
školách, čo znamená podporu prírodovedných predmetov, návrat k polytechnickej výchove a k

výchovnému poradenstvu. Ako zamestnávatelia máme záujem skvalitniť vyučovanie na školách a
podporujeme zavedenie duálneho vzdelávania, kde teoretické vyučovanie zabezpečuje štát a praktickú
výučbu podnik. Momentálne sa cez duálne vzdelávanie pripravuje sotva pol percenta žiakov. Toto číslo
by sme za dva až tri roky chceli zvýšiť aspoň na päť percent. Náš dlhodobý cieľ je, aby sa duálne
vzdelávanie do roku 2020 týkalo aspoň 30 percent žiakov stredných škôl.
Ako by to malo byť financované?
Budeme sa snažiť presvedčiť zamestnávateľov, aby odborné vzdelávanie podporovali a našli naň
finančné zdroje. Chceme rokovať aj s vládou o podpore odborného vzdelávania. Napríklad, aby mali
zamestnávatelia možnosť si tieto náklady odpísať z daňového základu.
Dôležité je však aj vysokoškolské vzdelávanie a na Slovensku v súčasnosti dominujú skôr humanitné
než technické odbory. Očakávate, že sa zmení táto tendencia? Na príklade Nemecka vidno, že vyššia
preferencia technického vzdelávania je v záujme rozvoja ekonomiky...
Zmenu tendencie nateraz nevidno. Na technických školách je len tretina absolventov. Dôvod je v tom, že
aj vysoké školy sú financované podľa počtu študentov a navyše za posledné roky sa nespravilo takmer
nič v prospech propagácie technických smerov. To by však mala byť prioritne úloha štátu. V Maďarsku
napríklad vláda priamo dotuje a zvýhodňuje vysoké školy i študentov technického a prírodovedného
zamerania. Vzdelávanie je základ konkurencieschopnosti štátu a na to musí zabezpečiť podmienky.
Podporiť odbory, ktoré sú pre ekonomiku dôležité a potlačiť tie menej užitočné. Predsa nie je možné, aby
v súčasnosti na Slovensku študovalo 6000 právnikov. Štát ich toľko nepotrebuje.
Ako sa to dá eliminovať?
Je potrebné prispôsobiť ambíciu detí ich reálnej kondícii. Na maturitných odboroch by nemali študovať
žiaci, ktorí majú priemer známok 3,0 a viac. Zmení sa to novelou zákona o odbornom vzdelávaní. Od
septembra tohto roka bude platiť, že žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu s maturitou, musia spĺňať
priemer známok do 2,0 na gymnáziá a do 2,75 na strednú odbornú školu. Tým pádom sa skvalitní aj
úroveň žiakov, prichádzajúcich na vysoké školy. V súčasnosti sú ambície detí nekonečné, no chýbajú im
na to predpoklady. Táto zmena dostane tieto zložky do rovnováhy.
Aký pomer vysokoškolských študentov by bol potom podľa vás ideálny?
Polovica študentov technických škôl a polovica humanitných odborov. Na Slovensku študuje asi 220.000
ľudí na vysokých školách. Podľa môjho odhadu približne tretina tam nemá čo robiť. Všetko je to ale
otázka nastavenia financovania vysokých škôl. Mrzí ma, že sa doteraz nenašla vládna garnitúra, ktorá
by urobila kvalitnú reformu vysokoškolského vzdelávania, ako spravili napríklad vo Fínsku, kde sa na
tom dohodli naprieč politickým spektrom. Pozitívne však je, že sa objavujú príklady spolupráce vysokých
škôl a zamestnávateľov. Napríklad sa realizuje projekt "Vysoké školy motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti". No vrátil by som sa ešte k téme jednotného postupu zamestnávateľov. Čo sa týka
odborného vzdelávania, všetci zamestnávatelia idú v jednotnej línií. No v poslednom roku sme videli, že
z pohľadu zamestnávateľov je deficit profesionálneho zastupovania v oblasti odborného vzdelávania voči
vláde. Toto chceme zmeniť a pokúsiť sa vytvoriť jednotnú platformu, ktorá zastúpi všetkých
zamestnávateľov. Hoci, úprimne povedané, ani medzi nimi na to v súčasnosti ešte nie je dostatok vôle.
Nemecko je v súčasnosti najkvalitnejšou európskou ekonomikou s veľmi vyvinutým priemyslom. Na
Slovensku dominujú automobilky. Malo by byť naším cieľom vytvoriť podobnú štruktúru ekonomiky, ako
má Nemecko?
Na Slovensku momentálne nemáme náhradu za automobilový priemysel. Preto musíme urobiť všetko
pre to, aby sa automobilky ďalej rozvíjali. Nemecký priemysel je omnoho diverzifikovanejší ako
slovenský a nie je postavený len na jednom odvetví.
Má sa preto Slovensko usilovať o nemecký model?
Momentálne na to nemáme. No aj automobilový priemysel dáva možnosť diverzifikácie prostredníctvom
subdodávateľov. To predsa nie je len produkcia áut, ale je to aj chemická, stavebná alebo
elektrotechnická výroba. Automobilový priemysel podporuje rozvoj ostatných odvetví. Vlani sme si dali
vypracovať štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave o význame automobilového priemyslu v
rámci slovenskej ekonomiky. Použijem z nej niektoré dáta. Automobilový priemysel má vo všeobecnosti
multiplikátor odvetvia 3,8. To znamená, že jeden pracovník v automobilovom priemysle prispieva k
vytvoreniu ďalších takmer štyroch pracovných miest v ekonomike. Na Slovensku je však táto hodnota
len 1,5. Rozdiel medzi obomi veličinami je šanca a výzva, aby sme tieto pracovné miesta dostali na
Slovensko. Samozrejme je málo pravdepodobné, že sa to podarí rýchlo, ale aj zvýšenie multiplikátora o
hodnotu 0,5 by pomohlo našej ekonomike.

Často sa v posledných mesiacoch poukazuje na príklad Detroitu. Mesto s bývalou masívnou
automobilovou výrobou vlani skrachovalo. Čo urobiť, aby tak neskončilo aj Slovensko?
Musím povedať, že ma o tejto téme nedávno zaujal veľký článok v jednom celoslovenskom denníku.
Tam sa ukázalo, čo by sa nám mohlo stať, keby sme nemysleli na zadné vrátka a zvýšili napríklad
personálne náklady tak, že by sme prestali byť konkurencieschopní. V článku sa ešte písalo, že autá
nedokáže vyrábať každý. S tým súhlasím. No my sme dokázali, že vieme vyrábať autá. A nie hocaké. U
nás sa vyrábajú najsofistikovanejšie a najmodernejšie autá na svete. Dokážeme ich spraviť kvalitne a
cenovo prístupne, tak aby sa dali predávať so ziskom. To sme zvládli. No pokiaľ by sme sa s týmto
stavom uspokojili, tak by sme mohli dopadnúť ako Detroit. Vzdelávanie, veda a výskum. To sú oblasti,
ktorým sa musíme v budúcnosti prioritne venovať.
Slovensko má už päť rokov spoločnú menu euro. Aký to má vplyv na automobilový priemysel?
Euro malo pre automobilky nesmierny význam. Najmä preto, že máme na Slovensku v automobilovom
priemysle globálnych hráčov, ktorí 98 percent slovenskej produkcie vyvážajú. Zo štatistického hľadiska
už nie je nutné vo fabrikách viesť dve účtovníctva a robiť dve uzávierky, korunovú a eurovú. Z osobnej
skúsenosti viem, aké to bolo zložité. Ďalej všetky devízové riziká, ktoré boli spojené s finančnými
transakciami, sa eliminovali. Je to veľká výhoda pre Slovensko. Navyše sa nemusíme zamýšľať nad tým,
kam smeruje export vozidiel. Predtým pri exporte do tretích krajín, ktoré nemali euro, bolo potrebné brať
do úvahy troje devízových kurzov, koruny, eura a ešte meny tretej krajiny. Euro pomohlo odbúrať
administratívne náklady a stabilizovať finančné toky vo firmách.
V rámci krajín Vyšehradskej štvorky sme jediná krajina s eurom. Zrejme to tak ešte pár rokov zostane.
Môže to byť napokon jedna z kľúčových výhod pri získaní ďalších automobiliek?
Jednoznačne môže.
Rozhovor s Jaroslavom Holečkom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v
rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského,
európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, kultúrneho a športového života.
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8. Ak Slovensko nebude investovať do vedy a výskumu, môže dopadnúť ako
Detroit
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 12/01/2014; Ekonomika; TASR]
BRATISLAVA - Slovenské automobilky pracujú na hraniciach svojich výrobných kapacít. Ak má krajina
produkovať ešte viac áut, bude potrebné, aby prišiel na Slovensko ďalší výrobca. Priestor pre neho
existuje. Slovensko si kedysi vydobylo titul Detroit strednej Európy. Americké mesto však doplatilo na
jednostrannú orientáciu na automobilky. Ak ho v tomto nechceme nasledovať, musíme investovať do
vzdelávania, výskumu a vedy. Povedal v rozhovore v rámci projektu TASR "Osobnosti: tváre, myšlienky"
prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček.
Aký bol rok 2013 pre slovenské automobilky?
Bol to opäť veľmi úspešný rok. Automobilky vyrobili viac vozidiel ako v roku 2012 a ich celkový počet
bude tesne pod hranicou jedného milióna kusov. No už vlani začiatkom roka som hovoril, že slovenské
automobilky sa dostali na hranicu výrobných kapacít.
Existuje ešte priestor zvýšiť túto kapacitu?
Priestor je vždy v optimalizácii výroby. Keď je fabrika nastavená na päť pracovných dní, tak sa to môže
zmeniť aj na sedem dní. No ak hovoríme o významnom zvýšení výroby automobilov, je potrebné, aby
prišiel ďalší, štvrtý výrobca alebo jestvujúci výrobca musí významne investovať do rozšírenia svojich
kapacít.
Objavujú sa úvahy, že napríklad na východnom Slovensku by bol priestor pre ďalšiu automobilku...
Priestor na východ od Banskej Bystrice a Žiliny je voľný a disponuje dostatkom kvalifikovanej pracovnej
sily. Táto časť Slovenska má tradíciu strojárskej výroby, kedysi tam sídlili závody ťažkého strojárstva. V
Košiciach máme veľmi dobrú technickú univerzitu, čo je dôležitý predpoklad, aby sa automobilový
priemysel mohol etablovať aj v tomto regióne.

Chýbajú diaľnice
Máte informácie o záujme konkrétnych automobiliek o vstup na Slovensko?
O konkrétnej automobilke nemáme informácie. Samozrejme, stretávame sa na pôde Zväzu
automobilového priemyslu (ZAP) SR so zástupcami veľvyslanectiev či podnikateľských skupín zo
zahraničia, ktorí sa informujú o podmienkach podnikania na Slovensku, ktoré sú relatívne veľmi dobré.
To, čo z nášho pohľadu môže byť problém do budúcnosti, pokiaľ nič nezmeníme, je kvalifikovaná
pracovná sila.
Ďalšia oblasť potrebná na zachovanie slovenskej konkurencieschopnosti je potreba aplikovaného
výskumu. Bez neho automobilky nemôžu fungovať, rovnako ako ich subdodávatelia. Tretia podmienka
budúceho rozvoja automobilového priemyslu u nás je dostavba diaľničnej siete. Na našej mape
subdodávateľov vidno, že 80 percent z nich sa nachádza v oblastiach po Žilinu a Banskú Bystricu.
Prečo je to tak?
Dnes všetky logistické systémy fungujú na báze just-in-time a just-in-sequence. Subdodávatelia už
nedodávajú iba komponenty, ale priamo moduly a systémy. Tie dodávajú v poradí, ako by mali ísť na
výrobnej linke. Preto je pre modernú produkciu kľúčová doprava, predovšetkým po diaľniciach.
Diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami zrejme nebude skôr ako v roku 2018...
To je veľmi neskoro.
Je to veľká bariéra pre vstup ďalšej automobilky?
Je to hlavná bariéra. Problém je, že vždy pri zmene vlády, sa zmení aj koncepcia výstavby diaľnic. Keby
sa hlavné prepojenie postavilo už pred piatimi rokmi, tak by boli náklady dávno zaplatené. To je napokon
tretia podmienka pre vyššiu konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. Štvrtá je stabilita
podnikateľského prostredia a najmä pracovného práva.
Neefektívne kolektívne vyjednávanie
Ste spokojný so súčasnou úpravou pracovného práva?
Nemáme Zákonník práce, ktorý by nevyhovoval zamestnávateľom. Z nášho pohľadu je však chybou
novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. Netvrdím, že podobné zákony neexistujú v zahraničí, lenže
rámec je iný ako u nás. Bol to jeden z prvých zákonov prijatých po Nežnej revolúcii, v roku 1991, no je
zastaraný a nedeklaruje presne, kto sú zástupcovia zamestnancov a kto zamestnávateľov. Nie sú jasní
reprezentanti.
V súčasnosti je pre nás smerodajná kolektívna zmluva, na ktorej sa dohodol Zväz strojárskeho priemyslu
s OZ KOVO. K nej sme sa pripojili ako ZAP SR. Avšak kolektívna zmluva vychádza len z požiadaviek
členov týchto zväzov a tie sú určite odlišné od možnosti ostatných firiem v strojárskom a automobilovom
priemysle, čo môže spôsobovať problémy.
Napríklad je tam zakotvený 37,5-hodinový týždeň, no mnohé firmy v rámci automobiliek majú 40 hodín
pracovného úväzku. Prispôsobenie znamená okamžité zvýšenie nákladov z dôvodu nižšej kapacity
výroby o 6,5 %. Dva a pol hodiny na týždeň a na jedného zamestnanca znamená menej vyrobených
dielov, potrebu ľudí navyše a toto môže firmu zruinovať.
Na druhej strane zamestnávateľské organizácie sú roztrieštené. Nie je to potom dôvod, aby sa spájali?
To by bolo najlepšie, keby sa podarilo. Neviem, či máme momentálne silu k takémuto zjednoteniu.
Aký je dôvod?
Možno je problém v ambíciách niektorých členov zamestnávateľských organizácií. Zjednotiť sme sa
doteraz nedokázali, no pokúsili sme sa na neformálnej báze vytvoriť alianciu A5, ktorá združuje päť
veľkých priemyselných zväzov. Okrem ZAP SR sú jej členmi Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz
stavebných podnikateľov SR, Slovenská elektromechanická asociácia a Zväz hutníctva, ťažobného
priemyslu a geológie SR.
Spoločne sme definovali šesť oblastí, ktoré sú z hľadiska nášho záujmu kľúčové. Prvá oblasť je
pracovné právo, zdravotná a bezpečnostná legislatíva. Ďalej odborné vzdelávanie a treťou časťou sú
vysoké školy, veda a výskum. Okrem nich sa zameriavame ešte na environmentalistiku, verejné
obstarávanie a suroviny a energie.

Slovensko nepotrebuje 6000 právnikov
Keď sa vrátime k podmienkam nutným pre rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, spomínali ste
vzdelávanie. Ako vnímate zapájanie sa zamestnávateľov do odborného vzdelávania, do výchovy
vlastných kádrov?
ZAP SR spolu s ostatnými priemyselnými zväzmi začal v roku 2012 transformáciu odborného
vzdelávania. Dôvodom bolo, že ak by sa nič nezmenilo, o nejaký čas by sme reálne nemali novú
kvalifikovanú pracovnú silu. Pre nás je dôležité, aby stredné školy pripravovali študentov na povolanie, a
nie preto, aby mali papier o vzdelaní.
Z našej analýzy vyplynulo, že 30 percent absolventov stredných škôl skončí na úradoch práce a viac ako
60 percent absolventov ide na vysoké školy. Takto to nemôže fungovať. Aká je kvalita vysokých škôl,
keď majú absorbovať dve tretiny ukončených stredoškolákov? Iba necelá desatina stredoškolákov
nastupuje do povolaní, na ktoré sa pripravovali.
Aký pomer by bol vhodný?
Na vysoké školy by nemalo ísť viac ako 30 percent stredoškolákov. Pre porovnanie, vo Švajčiarsku je to
25 a v Nemecku 24 percent. Preto bola prijatá novela zákona o odbornom vzdelávaní, kde sa jasne
definovali potreby trhu práce a jeho prognóza na ďalších päť rokov. Vyššie územné celky dostali
kompetenciu nastavovať výkony škôl.
Ďalej je potrebné s odbornou prípravou začať už na základných školách, čo znamená podporu
prírodovedných predmetov, návrat k polytechnickej výchove a k výchovnému poradenstvu. Ako
zamestnávatelia máme záujem skvalitniť vyučovanie na školách a podporujeme zavedenie duálneho
vzdelávania, kde teoretické vyučovanie zabezpečuje štát a praktickú výučbu podnik.
Momentálne sa cez duálne vzdelávanie pripravuje sotva pol percenta žiakov. Toto číslo by sme za dva
až tri roky chceli zvýšiť aspoň na päť percent. Náš dlhodobý cieľ je, aby sa duálne vzdelávanie do roku
2020 týkalo aspoň 30 percent žiakov stredných škôl.
Ako by to malo byť financované?
Budeme sa snažiť presvedčiť zamestnávateľov, aby odborné vzdelávanie podporovali a našli naň
finančné zdroje. Chceme rokovať aj s vládou o podpore odborného vzdelávania. Napríklad, aby mali
zamestnávatelia možnosť si tieto náklady odpísať z daňového základu.
Dôležité je však aj vysokoškolské vzdelávanie a na Slovensku v súčasnosti dominujú skôr humanitné
než technické odbory. Očakávate, že sa zmení táto tendencia? Na príklade Nemecka vidno, že vyššia
preferencia technického vzdelávania je v záujme rozvoja ekonomiky...
Zmenu tendencie nateraz nevidno. Na technických školách je len tretina absolventov. Dôvod je v tom, že
aj vysoké školy sú financované podľa počtu študentov a navyše za posledné roky sa nespravilo takmer
nič v prospech propagácie technických smerov. To by však mala byť prioritne úloha štátu.
V Maďarsku napríklad vláda priamo dotuje a zvýhodňuje vysoké školy i študentov technického a
prírodovedného zamerania. Vzdelávanie je základ konkurencieschopnosti štátu a na to musí zabezpečiť
podmienky. Podporiť odbory, ktoré sú pre ekonomiku dôležité a potlačiť tie menej užitočné.
Predsa nie je možné, aby v súčasnosti na Slovensku študovalo 6000 právnikov. Štát ich toľko
nepotrebuje.
Ako sa to dá eliminovať?
Je potrebné prispôsobiť ambíciu detí ich reálnej kondícii. Na maturitných odboroch by nemali študovať
žiaci, ktorí majú priemer známok 3,0 a viac. Zmení sa to novelou zákona o odbornom vzdelávaní.
Od septembra tohto roka bude platiť, že žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu s maturitou, musia spĺňať
priemer známok do 2,0 na gymnáziá a do 2,75 na strednú odbornú školu. Tým pádom sa skvalitní aj
úroveň žiakov, prichádzajúcich na vysoké školy.
V súčasnosti sú ambície detí nekonečné, no chýbajú im na to predpoklady. Táto zmena dostane tieto
zložky do rovnováhy.
Aký pomer vysokoškolských študentov by bol potom podľa vás ideálny?

Polovica študentov technických škôl a polovica humanitných odborov. Na Slovensku študuje asi 220tisíc ľudí na vysokých školách. Podľa môjho odhadu približne tretina tam nemá čo robiť. Všetko je to ale
otázka nastavenia financovania vysokých škôl. Mrzí ma, že sa doteraz nenašla vládna garnitúra, ktorá
by urobila kvalitnú reformu vysokoškolského vzdelávania, ako spravili napríklad vo Fínsku, kde sa na
tom dohodli naprieč politickým spektrom.
Pozitívne však je, že sa objavujú príklady spolupráce vysokých škôl a zamestnávateľov. Napríklad sa
realizuje projekt "Vysoké školy motory rozvoja vedomostnej spoločnosti". No vrátil by som sa ešte k téme
jednotného postupu zamestnávateľov.
Čo sa týka odborného vzdelávania, všetci zamestnávatelia idú v jednotnej línií. No v poslednom roku
sme videli, že z pohľadu zamestnávateľov je deficit profesionálneho zastupovania v oblasti odborného
vzdelávania voči vláde. Toto chceme zmeniť a pokúsiť sa vytvoriť jednotnú platformu, ktorá zastúpi
všetkých zamestnávateľov. Hoci, úprimne povedané, ani medzi nimi na to v súčasnosti ešte nie je
dostatok vôle.
Ak sa uspokojíme, môžeme dopadnúť ako Detroit
Nemecko je v súčasnosti najkvalitnejšou európskou ekonomikou s veľmi vyvinutým priemyslom. Na
Slovensku dominujú automobilky. Malo by byť naším cieľom vytvoriť podobnú štruktúru ekonomiky, ako
má Nemecko?
Na Slovensku momentálne nemáme náhradu za automobilový priemysel. Preto musíme urobiť všetko
pre to, aby sa automobilky ďalej rozvíjali. Nemecký priemysel je omnoho diverzifikovanejší ako
slovenský a nie je postavený len na jednom odvetví.
Má sa preto Slovensko usilovať o nemecký model?
Momentálne na to nemáme. No aj automobilový priemysel dáva možnosť diverzifikácie prostredníctvom
subdodávateľov. To predsa nie je len produkcia áut, ale je to aj chemická, stavebná alebo
elektrotechnická výroba. Automobilový priemysel podporuje rozvoj ostatných odvetví. Vlani sme si dali
vypracovať štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave o význame automobilového priemyslu v
rámci slovenskej ekonomiky. Použijem z nej niektoré dáta.
Automobilový priemysel má vo všeobecnosti multiplikátor odvetvia 3,8. To znamená, že jeden pracovník
v automobilovom priemysle prispieva k vytvoreniu ďalších takmer štyroch pracovných miest v
ekonomike. Na Slovensku je však táto hodnota len 1,5. Rozdiel medzi obomi veličinami je šanca a
výzva, aby sme tieto pracovné miesta dostali na Slovensko.
Samozrejme je málo pravdepodobné, že sa to podarí rýchlo, ale aj zvýšenie multiplikátora o hodnotu 0,5
by pomohlo našej ekonomike.
Často sa v posledných mesiacoch poukazuje na príklad Detroitu. Mesto s bývalou masívnou
automobilovou výrobou vlani skrachovalo. Čo urobiť, aby tak neskončilo aj Slovensko?
Musím povedať, že ma o tejto téme nedávno zaujal veľký článok v jednom celoslovenskom denníku.
Tam sa ukázalo, čo by sa nám mohlo stať, keby sme nemysleli na zadné vrátka a zvýšili napríklad
personálne náklady tak, že by sme prestali byť konkurencieschopní. V článku sa ešte písalo, že autá
nedokáže vyrábať každý.
S tým súhlasím.
No my sme dokázali, že vieme vyrábať autá. A nie hocaké. U nás sa vyrábajú najsofistikovanejšie a
najmodernejšie autá na svete. Dokážeme ich spraviť kvalitne a cenovo prístupne, tak aby sa dali
predávať so ziskom. To sme zvládli.
No pokiaľ by sme sa s týmto stavom uspokojili, tak by sme mohli dopadnúť ako Detroit. Vzdelávanie,
veda a výskum. To sú oblasti, ktorým sa musíme v budúcnosti prioritne venovať.
Slovensko má už päť rokov spoločnú menu euro. Aký to má vplyv na automobilový priemysel?
Euro malo pre automobilky nesmierny význam. Najmä preto, že máme na Slovensku v automobilovom
priemysle globálnych hráčov, ktorí 98 percent slovenskej produkcie vyvážajú. Zo štatistického hľadiska
už nie je nutné vo fabrikách viesť dve účtovníctva a robiť dve uzávierky, korunovú a eurovú. Z osobnej
skúsenosti viem, aké to bolo zložité.
Ďalej všetky devízové riziká, ktoré boli spojené s finančnými transakciami, sa eliminovali. Je to veľká
výhoda pre Slovensko. Navyše sa nemusíme zamýšľať nad tým, kam smeruje export vozidiel.

Predtým pri exporte do tretích krajín, ktoré nemali euro, bolo potrebné brať do úvahy troje devízových
kurzov, koruny, eura a ešte meny tretej krajiny. Euro pomohlo odbúrať administratívne náklady a
stabilizovať finančné toky vo firmách.
V rámci krajín Vyšehradskej štvorky sme jediná krajina s eurom. Zrejme to tak ešte pár rokov zostane.
Môže to byť napokon jedna z kľúčových výhod pri získaní ďalších automobiliek?
Jednoznačne môže.
Popis foto: Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček. Zdroj - FOTO TASR/Martin
Baumann
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9. J.Holeček: Slovensko nemá náhradu za automobilový priemysel
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 12/01/2014; Ekonomika; TASR]
Slovensko si kedysi vydobylo titul Detroit strednej Európy. Americké mesto však doplatilo na
jednostrannú orientáciu na automobilky.
Bratislava 12. januára (TASR) - Slovenské automobilky pracujú na hraniciach svojich výrobných kapacít.
Ak má krajina produkovať ešte viac áut, bude potrebné, aby prišiel na Slovensko ďalší výrobca. Priestor
pre neho existuje.
Slovensko si kedysi vydobylo titul Detroit strednej Európy. Americké mesto však doplatilo na
jednostrannú orientáciu na automobilky. Ak ho v tomto nechceme nasledovať, musíme investovať do
vzdelávania, výskumu a vedy. Povedal v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre,
myšlienky prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček.
-Aký bol rok 2013 pre slovenské automobilky?Bol to opäť veľmi úspešný rok. Automobilky vyrobili viac vozidiel ako v roku 2012 a ich celkový počet
bude tesne pod hranicou jedného milióna kusov. No už vlani začiatkom roka som hovoril, že slovenské
automobilky sa dostali na hranicu výrobných kapacít.
-Existuje ešte priestor zvýšiť túto kapacitu?Priestor je vždy v optimalizácii výroby. Keď je fabrika nastavená na päť pracovných dní, tak sa to môže
zmeniť aj na sedem dní. No ak hovoríme o významnom zvýšení výroby automobilov, je potrebné, aby
prišiel ďalší, štvrtý výrobca alebo jestvujúci výrobca musí významne investovať do rozšírenia svojich
kapacít.
-Objavujú sa úvahy, že napríklad na východnom Slovensku by bol priestor pre ďalšiu automobilku...Priestor na východ od Banskej Bystrice a Žiliny je voľný a disponuje dostatkom kvalifikovanej pracovnej
sily. Táto časť Slovenska má tradíciu strojárskej výroby, kedysi tam sídlili závody ťažkého strojárstva. V
Košiciach máme veľmi dobrú technickú univerzitu, čo je dôležitý predpoklad, aby sa automobilový
priemysel mohol etablovať aj v tomto regióne.
-Máte informácie o záujme konkrétnych automobiliek o vstup na Slovensko?O konkrétnej automobilke nemáme informácie. Samozrejme, stretávame sa na pôde Zväzu
automobilového priemyslu (ZAP) SR so zástupcami veľvyslanectiev či podnikateľských skupín zo
zahraničia, ktorí sa informujú o podmienkach podnikania na Slovensku, ktoré sú relatívne veľmi dobré.
To, čo z nášho pohľadu môže byť problém do budúcnosti, pokiaľ nič nezmeníme, je kvalifikovaná
pracovná sila. Ďalšia oblasť potrebná na zachovanie slovenskej konkurencieschopnosti je potreba
aplikovaného výskumu. Bez neho automobilky nemôžu fungovať, rovnako ako ich subdodávatelia. Tretia
podmienka budúceho rozvoja automobilového priemyslu u nás je dostavba diaľničnej siete. Na našej
mape subdodávateľov vidno, že 80 percent z nich sa nachádza v oblastiach po Žilinu a Banskú Bystricu.
-Prečo je to tak?Dnes všetky logistické systémy fungujú na báze just-in-time a just-in-sequence. Subdodávatelia už
nedodávajú iba komponenty, ale priamo moduly a systémy. Tie dodávajú v poradí, ako by mali ísť na
výrobnej linke. Preto je pre modernú produkciu kľúčová doprava, predovšetkým po diaľniciach.
-Diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami zrejme nebude skôr ako v roku 2018...To je veľmi neskoro.
-Je to veľká bariéra pre vstup ďalšej automobilky?-

Je to hlavná bariéra. Problém je, že vždy pri zmene vlády, sa zmení aj koncepcia výstavby diaľnic. Keby
sa hlavné prepojenie postavilo už pred piatimi rokmi, tak by boli náklady dávno zaplatené. To je napokon
tretia podmienka pre vyššiu konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. Štvrtá je stabilita
podnikateľského prostredia a najmä pracovného práva.
-Ste spokojný so súčasnou úpravou pracovného práva?Nemáme Zákonník práce, ktorý by nevyhovoval zamestnávateľom. Z nášho pohľadu je však chybou
novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. Netvrdím, že podobné zákony neexistujú v zahraničí, lenže
rámec je iný ako u nás. Bol to jeden z prvých zákonov prijatých po Nežnej revolúcii, v roku 1991, no je
zastaraný a nedeklaruje presne, kto sú zástupcovia zamestnancov a kto zamestnávateľov. Nie sú jasní
reprezentanti. V súčasnosti je pre nás smerodajná kolektívna zmluva, na ktorej sa dohodol Zväz
strojárskeho priemyslu s OZ KOVO. K nej sme sa pripojili ako ZAP SR. Avšak kolektívna zmluva
vychádza len z požiadaviek členov týchto zväzov a tie sú určite odlišné od možnosti ostatných firiem v
strojárskom a automobilovom priemysle, čo môže spôsobovať problémy. Napríklad je tam zakotvený
37,5-hodinový týždeň, no mnohé firmy v rámci automobiliek majú 40 hodín pracovného úväzku.
Prispôsobenie znamená okamžité zvýšenie nákladov z dôvodu nižšej kapacity výroby o 6,5 %. Dva a pol
hodiny na týždeň a na jedného zamestnanca znamená menej vyrobených dielov, potrebu ľudí navyše a
toto môže firmu zruinovať.
-Na druhej strane zamestnávateľské organizácie sú roztrieštené. Nie je to potom dôvod, aby sa spájali?To by bolo najlepšie, keby sa podarilo. Neviem, či máme momentálne silu k takémuto zjednoteniu.
-Aký je dôvod?Možno je problém v ambíciách niektorých členov zamestnávateľských organizácií. Zjednotiť sme sa
doteraz nedokázali, no pokúsili sme sa na neformálnej báze vytvoriť alianciu A5, ktorá združuje päť
veľkých priemyselných zväzov. Okrem ZAP SR sú jej členmi Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz
stavebných podnikateľov SR, Slovenská elektromechanická asociácia a Zväz hutníctva, ťažobného
priemyslu a geológie SR. Spoločne sme definovali šesť oblastí, ktoré sú z hľadiska nášho záujmu
kľúčové. Prvá oblasť je pracovné právo, zdravotná a bezpečnostná legislatíva. Ďalej odborné
vzdelávanie a treťou časťou sú vysoké školy, veda a výskum. Okrem nich sa zameriavame ešte na
environmentalistiku, verejné obstarávanie a suroviny a energie.
-Keď sa vrátime k podmienkam nutným pre rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, spomínali
ste vzdelávanie. Ako vnímate zapájanie sa zamestnávateľov do odborného vzdelávania, do výchovy
vlastných kádrov?ZAP SR spolu s ostatnými priemyselnými zväzmi začal v roku 2012 transformáciu odborného
vzdelávania. Dôvodom bolo, že ak by sa nič nezmenilo, o nejaký čas by sme reálne nemali novú
kvalifikovanú pracovnú silu. Pre nás je dôležité, aby stredné školy pripravovali študentov na povolanie, a
nie preto, aby mali papier o vzdelaní. Z našej analýzy vyplynulo, že 30 percent absolventov stredných
škôl skončí na úradoch práce a viac ako 60 percent absolventov ide na vysoké školy. Takto to nemôže
fungovať. Aká je kvalita vysokých škôl, keď majú absorbovať dve tretiny ukončených stredoškolákov?
Iba necelá desatina stredoškolákov nastupuje do povolaní, na ktoré sa pripravovali.
-Aký pomer by bol vhodný?Na vysoké školy by nemalo ísť viac ako 30 percent stredoškolákov. Pre porovnanie, vo Švajčiarsku je to
25 a v Nemecku 24 percent. Preto bola prijatá novela zákona o odbornom vzdelávaní, kde sa jasne
definovali potreby trhu práce a jeho prognóza na ďalších päť rokov. Vyššie územné celky dostali
kompetenciu nastavovať výkony škôl. Ďalej je potrebné s odbornou prípravou začať už na základných
školách, čo znamená podporu prírodovedných predmetov, návrat k polytechnickej výchove a k
výchovnému poradenstvu. Ako zamestnávatelia máme záujem skvalitniť vyučovanie na školách a
podporujeme zavedenie duálneho vzdelávania, kde teoretické vyučovanie zabezpečuje štát a praktickú
výučbu podnik. Momentálne sa cez duálne vzdelávanie pripravuje sotva pol percenta žiakov. Toto číslo
by sme za dva až tri roky chceli zvýšiť aspoň na päť percent. Náš dlhodobý cieľ je, aby sa duálne
vzdelávanie do roku 2020 týkalo aspoň 30 percent žiakov stredných škôl.
-Ako by to malo byť financované?Budeme sa snažiť presvedčiť zamestnávateľov, aby odborné vzdelávanie podporovali a našli naň
finančné zdroje. Chceme rokovať aj s vládou o podpore odborného vzdelávania. Napríklad, aby mali
zamestnávatelia možnosť si tieto náklady odpísať z daňového základu.
-Dôležité je však aj vysokoškolské vzdelávanie a na Slovensku v súčasnosti dominujú skôr humanitné
než technické odbory. Očakávate, že sa zmení táto tendencia? Na príklade Nemecka vidno, že vyššia
preferencia technického vzdelávania je v záujme rozvoja ekonomiky...Zmenu tendencie nateraz nevidno. Na technických školách je len tretina absolventov. Dôvod je v tom, že
aj vysoké školy sú financované podľa počtu študentov a navyše za posledné roky sa nespravilo takmer
nič v prospech propagácie technických smerov. To by však mala byť prioritne úloha štátu. V Maďarsku
napríklad vláda priamo dotuje a zvýhodňuje vysoké školy i študentov technického a prírodovedného

zamerania. Vzdelávanie je základ konkurencieschopnosti štátu a na to musí zabezpečiť podmienky.
Podporiť odbory, ktoré sú pre ekonomiku dôležité a potlačiť tie menej užitočné. Predsa nie je možné, aby
v súčasnosti na Slovensku študovalo 6000 právnikov. Štát ich toľko nepotrebuje.
-Ako sa to dá eliminovať?Je potrebné prispôsobiť ambíciu detí ich reálnej kondícii. Na maturitných odboroch by nemali študovať
žiaci, ktorí majú priemer známok 3,0 a viac. Zmení sa to novelou zákona o odbornom vzdelávaní. Od
septembra tohto roka bude platiť, že žiaci, ktorí sa hlásia na strednú školu s maturitou, musia spĺňať
priemer známok do 2,0 na gymnáziá a do 2,75 na strednú odbornú školu. Tým pádom sa skvalitní aj
úroveň žiakov, prichádzajúcich na vysoké školy. V súčasnosti sú ambície detí nekonečné, no chýbajú im
na to predpoklady. Táto zmena dostane tieto zložky do rovnováhy.
-Aký pomer vysokoškolských študentov by bol potom podľa vás ideálny?Polovica študentov technických škôl a polovica humanitných odborov. Na Slovensku študuje asi 220.000
ľudí na vysokých školách. Podľa môjho odhadu približne tretina tam nemá čo robiť. Všetko je to ale
otázka nastavenia financovania vysokých škôl. Mrzí ma, že sa doteraz nenašla vládna garnitúra, ktorá
by urobila kvalitnú reformu vysokoškolského vzdelávania, ako spravili napríklad vo Fínsku, kde sa na
tom dohodli naprieč politickým spektrom. Pozitívne však je, že sa objavujú príklady spolupráce vysokých
škôl a zamestnávateľov. Napríklad sa realizuje projekt "Vysoké školy motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti". No vrátil by som sa ešte k téme jednotného postupu zamestnávateľov. Čo sa týka
odborného vzdelávania, všetci zamestnávatelia idú v jednotnej línií. No v poslednom roku sme videli, že
z pohľadu zamestnávateľov je deficit profesionálneho zastupovania v oblasti odborného vzdelávania voči
vláde. Toto chceme zmeniť a pokúsiť sa vytvoriť jednotnú platformu, ktorá zastúpi všetkých
zamestnávateľov. Hoci, úprimne povedané, ani medzi nimi na to v súčasnosti ešte nie je dostatok vôle.
-Nemecko je v súčasnosti najkvalitnejšou európskou ekonomikou s veľmi vyvinutým priemyslom. Na
Slovensku dominujú automobilky. Malo by byť naším cieľom vytvoriť podobnú štruktúru ekonomiky, ako
má Nemecko?Na Slovensku momentálne nemáme náhradu za automobilový priemysel. Preto musíme urobiť všetko
pre to, aby sa automobilky ďalej rozvíjali. Nemecký priemysel je omnoho diverzifikovanejší ako
slovenský a nie je postavený len na jednom odvetví.
-Má sa preto Slovensko usilovať o nemecký model?Momentálne na to nemáme. No aj automobilový priemysel dáva možnosť diverzifikácie prostredníctvom
subdodávateľov. To predsa nie je len produkcia áut, ale je to aj chemická, stavebná alebo
elektrotechnická výroba. Automobilový priemysel podporuje rozvoj ostatných odvetví. Vlani sme si dali
vypracovať štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave o význame automobilového priemyslu v
rámci slovenskej ekonomiky. Použijem z nej niektoré dáta. Automobilový priemysel má vo všeobecnosti
multiplikátor odvetvia 3,8. To znamená, že jeden pracovník v automobilovom priemysle prispieva k
vytvoreniu ďalších takmer štyroch pracovných miest v ekonomike. Na Slovensku je však táto hodnota
len 1,5. Rozdiel medzi obomi veličinami je šanca a výzva, aby sme tieto pracovné miesta dostali na
Slovensko. Samozrejme je málo pravdepodobné, že sa to podarí rýchlo, ale aj zvýšenie multiplikátora o
hodnotu 0,5 by pomohlo našej ekonomike.
-Často sa v posledných mesiacoch poukazuje na príklad Detroitu. Mesto s bývalou masívnou
automobilovou výrobou vlani skrachovalo. Čo urobiť, aby tak neskončilo aj Slovensko?Musím povedať, že ma o tejto téme nedávno zaujal veľký článok v jednom celoslovenskom denníku.
Tam sa ukázalo, čo by sa nám mohlo stať, keby sme nemysleli na zadné vrátka a zvýšili napríklad
personálne náklady tak, že by sme prestali byť konkurencieschopní. V článku sa ešte písalo, že autá
nedokáže vyrábať každý. S tým súhlasím. No my sme dokázali, že vieme vyrábať autá. A nie hocaké. U
nás sa vyrábajú najsofistikovanejšie a najmodernejšie autá na svete. Dokážeme ich spraviť kvalitne a
cenovo prístupne, tak aby sa dali predávať so ziskom. To sme zvládli. No pokiaľ by sme sa s týmto
stavom uspokojili, tak by sme mohli dopadnúť ako Detroit. Vzdelávanie, veda a výskum. To sú oblasti,
ktorým sa musíme v budúcnosti prioritne venovať.
-Slovensko má už päť rokov spoločnú menu euro. Aký to má vplyv na automobilový priemysel?Euro malo pre automobilky nesmierny význam. Najmä preto, že máme na Slovensku v automobilovom
priemysle globálnych hráčov, ktorí 98 percent slovenskej produkcie vyvážajú. Zo štatistického hľadiska
už nie je nutné vo fabrikách viesť dve účtovníctva a robiť dve uzávierky, korunovú a eurovú. Z osobnej
skúsenosti viem, aké to bolo zložité. Ďalej všetky devízové riziká, ktoré boli spojené s finančnými
transakciami, sa eliminovali. Je to veľká výhoda pre Slovensko. Navyše sa nemusíme zamýšľať nad tým,
kam smeruje export vozidiel. Predtým pri exporte do tretích krajín, ktoré nemali euro, bolo potrebné brať
do úvahy troje devízových kurzov, koruny, eura a ešte meny tretej krajiny. Euro pomohlo odbúrať
administratívne náklady a stabilizovať finančné toky vo firmách.
-V rámci krajín Vyšehradskej štvorky sme jediná krajina s eurom. Zrejme to tak ešte pár rokov zostane.
Môže to byť napokon jedna z kľúčových výhod pri získaní ďalších automobiliek?-

Jednoznačne môže.
Rozhovor s Jaroslavom Holečkom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v
rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského,
európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, kultúrneho a športového života.
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10. Krčma i biznis. Dom je hlavne reklama
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 14/01/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš
Vašuta]
Analýza. Olympijské výbory potrebujú na reprezentačné stánky tisíce eur. Bez sponzorov sa nepohnú.
Výsledky sú pritom rozpačité.
Miesto, kde sa oslavovali slovenské úspechy či sklamania. Kúsok domova pre slovenských športovcov,
ale aj podnik pre vyvolených. Postavenie Slovenského olympijského domu je rozporuplné. Na jednej
strane reprezentuje Slovensko ako krajinu a robí nám reklamu, na druhej strane ho najviac využívajú
politici a predstavitelia zväzov. V mnohých prípadoch však ich stretnutia s reklamou krajine či biznis
rokovaniami nemajú nič spoločné. "Dom má však zmysel. Z hľadiska krajiny je to najefektívnejšia forma
prezentácie," poukazuje na prevahu pozitívnych stránok ekonomický analytik a prednášajúci na
Ekonomickej univerzite v Bratislave Jozef Orgonáš.
Náhodný projekt
Projekt Slovenského olympijského domu vznikol viac-menej náhodne. Jedným z megalomanských
plánov druhej Mečiarovej vlády bol sen o olympiáde v Tatrách. Písal sa rok 1996 a v rámci prezentácie
kandidatúry zimných olympijských hier Poprad-Tatry 2006 sa Slováci rozhodli zriadiť olympijský dom v
Atlante. Cieľ bol jasný: spropagovať kandidatúru a posilniť jej šance v boji o olympiádu. O rok neskôr
rovnaký stánok zdobil aj majstrovstvách sveta v roku 1997 v alpskom lyžovaní v Sestriere. Tradícia bola
na svete. "Spočiatku Slovenské domy slúžili predovšetkým na podporu kandidatúry, ale stretli sa s takým
pozitívnym ohlasom, že záujem zriaďovať ich na všetkých letných aj zimných olympijských hrách
pretrval," pochvaľoval si Slovenský olympijský výbor vo svojej výročnej správe.
Kým dom v Atlante bol zariadený skôr skromne, o jeho nasledovníkoch sa to povedať nedá. Prestížne
adresy v centrách miest, tony jedál a slovenskí umelci rôznych žánrov. Slováci nenechali nič na náhodu.
Napríklad do Atén si Slováci nechali doviezť 300 kilogramov syra či 2000 fliaš slovenských vín. Slová
chvály na naše domy mali dokonca aj českí športovci.
Hlavne reklama
Aj keď nad domami mal patronát Slovenský olympijský výbor, ich organizáciu mali na starosti
súkromníci. "Slovenské domy prevádzkujú súkromné agentúry, ktorým SOV prideľuje licenciu,"
vysvetľoval v správe výbor. Dom v Sydney tak organizovala agentúra Roko, ktorá bola v médiách v tom
čase spájaná s Alexandrom Rezešom.
Relevantné údaje, koľko stál prenájom, resp. organizácia celého domu, neboli oficiálne zverejnené.
Výnimkou je zatiaľ posledný dom v Londýne. Štát zaplatil za prenájom priestorov Institute of Director v
prepočte asi 565-tisíc eur. Projekt navyše sprevádzal škandál, keďže Slováci nezverejnili zmluvy podľa
zákona a hrozilo, že v Londýne po nás zostane manko.
Drahí Rusi
Práve suma za prenájom bola hlavným dôvodom, prečo sa Slováci o vlastný dom ani neusilovali. Čo-to
o nárokoch Rusov hovorí Český olympijský výbor. "Keď si to prepočítame na rozlohu, v Soči zaplatíme
za Český dom dvadsaťnásobok. Pomohlo nám najmä to, že partnerom olympiády bude aj česká firma
Škoda," vypočítava prezident Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Práve on zdôrazňuje, že v
Londýne sa ich verzii národného domu podarilo uspieť a jeho účastníkom sa podarilo dohodnúť aj
obchod. "Slovensko sa cez takéto domy dostáva do povedomia turistov, neraz je to impulz navštíviť
danú krajinu," vysvetľuje Orgonáš.
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11. Krčma i biznis. Dom je však najmä reklama
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/01/2014; s.: 3; TÉMA HN; Tomáš Vašuta]

ANALÝZA
Olympijské výbory potrebujú na stánky tisíce eur. Bez sponzorov sa nepohnú. Výsledky sú pritom
rozpačité.
Tomáš Vašuta tomas.vasuta@ecopress.sk
Bratislava - Miesto, kde sa oslavovali slovenské úspechy či sklamania. Kúsok domova pre slovenských
športovcov, ale aj podnik pre vyvolených. Postavenie Slovenského olympijského domu je rozporuplné.
Na jednej strane reprezentuje Slovensko ako krajinu a robí nám reklamu, na druhej strane ho najviac
využívajú politici a predstavitelia zväzov. V mnohých prípadoch však ich stretnutia s reklamou krajine či
biznis rokovaniami nemajú nič spoločné. ,,Dom má však zmysel. Z hľadiska krajiny je to najefektívnejšia
forma prezentácie," poukazuje na prevahu pozitívnych stránok ekonomický analytik a prednášajúci na
Ekonomickej univerzite v Bratislave Jozef Orgonáš.
Náhodný projekt
Projekt Slovenského olympijského domu vznikol viac-menej náhodne. Jedným z megalomanských
plánov druhej Mečiarovej vlády bol sen o olympiáde v Tatrách. Písal sa rok 1996 a v rámci prezentácie
kandidatúry zimných olympijských hier Poprad-Tatry 2006 sa Slováci rozhodli zriadiť olympijský dom v
Atlante. Cieľ bol jasný: spropagovať kandidatúru a posilniť jej šance v boji o olympiádu. O rok neskôr
rovnaký stánok zdobil aj majstrovstvá sveta v roku 1997 v alpskom lyžovaní v Sestriere. Tradícia bola na
svete. ,,Spočiatku Slovenské domy slúžili predovšetkým na podporu kandidatúry, ale stretli sa s takým
pozitívnym ohlasom, že záujem zriaďovať ich na všetkých letných aj zimných olympijských hrách
pretrval," pochvaľoval si Slovenský olympijský výbor vo svojej výročnej správe. Kým dom v Atlante bol
zariadený skôr skromne, o jeho nasledovníkoch sa to povedať nedá. Prestížne adresy v centrách miest,
tony jedál a slovenskí umelci rôznych žánrov. Slováci nenechali nič na náhodu. Napríklad do Atén si
Slováci nechali doviezť 300 kilogramov syra či 2 000 fliaš slovenských vín. Slová chvály na naše domy
mali dokonca aj českí športovci.
Hlavne reklama
Aj keď nad domami mal patronát Slovenský olympijský výbor, ich organizáciu mali na starosti
súkromníci. ,,Slovenské domy prevádzkujú súkromné agentúry, ktorým SOV prideľuje licenciu,"
vysvetľoval v správe výbor. Dom v Sydney tak organizovala agentúra Roko, ktorá bola v médiách v tom
čase spájaná s Alexandrom Rezešom. Relevantné údaje, koľko stál prenájom, resp. organizácia celého
domu, neboli oficiálne zverejnené. Výnimkou je zatiaľ posledný dom v Londýne. Štát zaplatil za
prenájom priestorov Institute of Director v prepočte asi 565-tisíc eur. Projekt navyše sprevádzal škandál,
keďže Slováci nezverejnili zmluvy podľa zákona a hrozilo, že v Londýne po nás zostane manko.
Drahí Rusi
Práve suma za prenájom bola hlavným dôvodom, prečo sa Slováci o vlastný dom ani neusilovali. Čoto o
nárokoch Rusov hovorí Český olympijský výbor. ,,Keď si to prepočítame na rozlohu, v Soči zaplatíme za
Český dom dvadsaťnásobok. Pomohlo nám najmä to, že partnerom olympiády bude aj česká firma
Škoda," vypočítava prezident Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Práve on zdôrazňuje, že v
Londýne sa ich verzii národného domu podarilo uspieť a jeho účastníkom sa podarilo dohodnúť aj
obchod. ,,Slovensko sa cez takéto domy dostáva do povedomia turistov, neraz je to impulz navštíviť
danú krajinu," vysvetľuje Orgonáš.
POSTREH HN: SOČI BEZ SLOVENSKEJ OPICE
Tomáš Vašuta, vedúci oddelenia Firmy a Financie
Nestrannému pozorovateľovi by sa mohlo zdať, že Slovenský olympijský dom v Soči vlastne nikomu
chýbať nebude. Pár ľudí sa však nájde. Pri pohľade na archívne fotografie z minulých domov môžeme
nájsť spoločného menovateľa - politikov. Napríklad prezident Ivan Gašparovič nechýbal počas svojho
mandátu asi v žiadnom. Nebude jediný. Niekoľkotýždňovej recepcii na slovenský účet sa jednoducho
nedá odolať. Pri triezvejšom pohľade má však dom aj plusy. Najmä ak si zoberieme fakt, že Slovensko
(bez preháňania) nikto nepozná. Slovenský olympijský výbor (SOV) to vzdal. Megalomanskí Rusi boli
neoblomní. Že sa Slováci aspoň nepokúsili zaktivizovať sponzorov a zabojovať, je smutné. Smutné a
možno aj príznačné. Tu sa vynára paralela medzi prvým olympijským domom v Atlante. Ten vznikol
preto, aby podporil kandidatúru hier u nás. Slováci opäť kandidujú, a do akej miery je ich opätovná
kandidatúra vážna, ukazujú kroky v Soči. Stačilo málo. Spojiť sa s Čechmi alebo s Poliakmi, keď im
pomáhame v ich snahe prilákať olympiádu pod Tatry... Soči bude bez slovenskej opice, aspoň tej z
olympijského domu. Našim hokejistom tak nezostáva nič iné, len aby prevzali na seba úlohu hlavnej

reklamy Slovenska. A prípadný úspech môžu ísť zapiť do olympijského domu Čechov. Samozrejme, ak
ich tam bude niekto chcieť vidieť...
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12. Fico vytiahol svoju elitu. Chce tak nových voličov
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/01/2014; s.: 1; Titulná strana; redakcia]
Bratislava - Robert Fico (na snímke zľava s futbalistami Robertom Vittekom a Lacom Petrášom) vytiahol
v boji o Prezidentský palác nový tromf. Slávnostne predstavil - podľa marketingového modelu z USA - 25
známych osobností. Podporili ho podnikateľ Vladimír Soták, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák, ale aj šéf futbalového zväzu Ján Kováčik či paralympionik Ján Riapoš.
Poslední dvaja stáli v bývalej prezidentskej kampani na strane Ivety Radičovej. ,,Ak Kováčik a Riapoš
zmenili názor, tak sa zamyslím aj ja," vysvetľuje Ficovu stratégiu na nových voličov marketingový expert
Michal Ruttkay.
Radičová nekandiduje, tak podporujem Fica. Ján Kováčik, šéf futbalového zväzu
Prezident, premiér a predseda parlamentu musia rozhodovať v zhode. Vladimír Soták, podnikateľ
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13. R. FICO: Tradícia troch Svätoplukových prútov by mala byť receptom
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 15/01/2014; Slovensko; TASR]
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční.
Bratislava 15. januára (TASR) - Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do
hláv, by mala byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády. Vo
svojom príhovore na začiatku stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a
športového života to vyhlásil predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer-SD).
Priznal, že ho mrzia objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou
mal byť v permanentnom konflikte.
"Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je
totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a to spoločne s predsedom NR SR a
premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. "Všetci si uvedomujeme, že najmä
stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená," deklaroval.
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal.
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, je minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), minister
zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD),
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident
KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS a
primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV
Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový
reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými sú zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického

ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Andreja Kisku.
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14. Fico rečnil na stretnutí s osobnosťami o troch prútoch Svätopluka
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 15/01/2014; Spravodajstvo; TASR]
Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala byť receptom pre
spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády. Vo svojom príhovore na začiatku
stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a športového života to vyhlásil
predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer).
Premiér Robert Fico si na stretnutie pozval ľudí z politického, kultúrneho i športového života.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
Priznal, že ho mrzia objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou
mal byť v permanentnom konflikte. "Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch
Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a
to spoločne s predsedom NR SR a premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. "Všetci
si uvedomujeme, že najmä stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR
vystavená," deklaroval.
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal.
Okrem politikov prišli aj osobnosti z verejného života
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, je minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), minister
zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru), minister kultúry Marek Maďarič (Smer), generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident KOZ SR
Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS a primátor Nitry
Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV Jaromír Pastorek
aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový
reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými sú zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Všetky články o prezidentských voľbách
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15. Ficov obed s celebritami: Hovoril o Svätoplukovi, Jakubisko povedal, čo si o
ňom myslí!

[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 15/01/2014; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA - Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala
byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády.
Vo svojom príhovore na začiatku stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a
športového života to vyhlásil predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer-SD).
Priznal, že ho mrzia objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou
mal byť v permanentnom konflikte.
"Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je
totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a to spoločne s predsedom NR SR a
premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. "Všetci si uvedomujeme, že najmä
stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená," deklaroval.
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal.
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, je minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), minister
zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD),
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident
KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS a
primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV
Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový
reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými sú zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Keby vyhral Fico, konečne by sme mali mladého prezidenta, tvrdí Jakubisko
Ak by v marcových prezidentských voľbách uspel Robert Fico (Smer-SD), Slovensko by malo konečne
mladého prezidenta, čo je sympatické. Vyhlásil to dnes režisér Juraj Jakubisko, ktorý spolu s ďalšími
osobnosťami prijal pozvanie na stretnutie s premiérom.
"Voľba prezidenta nie je politická, ale občianska záležitosť a už po skúsenostiach v Prahe, pretože mám
dvojité občianstvo a volil som aj tam, si myslím, že treba voliť niekoho, kto je vám sympatický," povedal.
Na margo Ficovho prezidentského programu podotkol, že je veľmi progresívny. "Musím povedať, že z
nášho pohľadu z Prahy sa všetkým javí ako sympatický. Vôbec to, čo Slovensko robí, lebo si myslím, že
už predbiehame ČR," dodal.
Oficiálnymi kandidátmi na prezidenta sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a filantrop Andrej
Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS),
poslanec NR SR za SaS Peter Osuský, Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR
SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav
Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR
Helena Mezenská z OĽaNO.
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16. Na premiérovi hľadám plusy

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/01/2014; s.: 3; TÉMA HN; HU]
PODPORA FICOVI
Generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták:
Prečo podporujete Roberta Fica, keď jeho vláda zhoršuje podnikateľské prostredie?
Podnikateľské prostredie je veľmi široká otázka. Osobne nie som spokojný s tým, že ešte nie je lepšie.
To však nie je o Robertovi Ficovi, ale aj o všetkých predchádzajúcich vládach. Je to o tom, ako sa
nastavia podmienky, pre ktoré tu môžu byť domáci či zahraniční podnikatelia úspešní.
Vy teda vôbec nemáte pocit, že Ficova vláda zhoršila podnikateľské prostredie?
Nie, nemám taký pocit. Funkcionári odborov sa snažia vyvíjať tlaky na vládu. Nemám však pocit, že by
zhoršovali podnikateľské prostredie.
Vlani sa museli firmy podieľať na plátaní výdavkov štátu.
To neurobila len táto vláda. Tá situácia je lepšia. Mňa najviac zaujíma, aké máme vysoké náklady v
produkcii a že máme najvyššie ceny elektrickej energie v rámci Európskej únie. Verím, že sa nám podarí
presvedčiť vládu, aby časť nákladov znášal štát. Verím, že aj v oblasti odvodov sa situácia zmení.
Myslíte si, že Fico z pozície prezidenta s tým niečo spraví?
Ak bude zvolený za prezidenta, bude to pre neho znamenať len väčšiu zodpovednosť. Aj keď nebude
priamo vo vláde, určite bude mať dosah na to, čo vláda prijme. Prezident má všetky informácie, ktoré
potrebuje mať. Ja si myslím, že mu nič nebude brániť, aby komunikoval s vládou.
Nebude jej môcť však nariaďovať, aké má prijať opatrenia.
Viete si predstaviť, že niekto nebude rešpektovať zakladateľa vládnej strany? Nenahovárajme si to.
Čo vás zaujalo na Ficovom volebnom programe?
Komunikujem s ním roky. Mnohí politici, ktorí teraz spoza bučka vykrikujú, reálne nič nevedeli a neboli
ani ochotní vypočuť si druhých. Pri Ficovi je to obrovský rozdiel.
Pýtam sa na program. Čítali ste ho?
Nečítal. Mňa nezaujíma nejaký politický program, ale podnikateľské prostredie a či tu môžu Železiarne
Podbrezová fungovať. Nepotrebujem čítať program, vystačím si so svojimi skúsenosťami s politikmi.
Som na to dosť starý.
Vidíte na Ficovi nejaké negatíva?
Nie som tu na to, aby som hodnotil jeho negatíva. Ja na ňom hľadám pozitíva a s tými pracujem.
Podporíte Fica aj finančne?
Nie. Nikdy som žiadnu politickú stranu ani politika nepodporoval. Som predstaviteľ priemyslu, tam sa
hľadajú peniaze ťažko. (HU)
Čo vás viedlo k podpore Roberta Fica v prezidentských voľbách?
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Vyjadrujem svoj postoj ako občan, ekonóm a učiteľ. Vychádzam z doterajších výsledkov v rámci
domácej politickej scény aj medzinárodného uznania. Krajinu by mal viesť človek, ktorý je medzinárodne
akceptovaný a má jasnú víziu budúceho rozvoja spoločnosti.
Ján Riapoš, paralympijský športovec
Spomedzi všetkých kandidátov považujem Roberta Fica za najvhodnejšieho človeka, ktorý by mohol
vykonávať tento úrad. Moja osobná skúsenosť s ním je len pozitívna. Všeko, čo sľúbil, aj dodržal. Z tohto
pohľadu vnímam jeho rozhodnutie, že prezidentský úrad bude vykonávať s takým odhodlaním, ako
doterajšiu pozíciu. Pevne verím, že pokiaľ by bol zvolený, ako prezident môže byť vzornou

reprezentáciou.
Peter Jaroš, spisovateľ
Je to starý skúsený politik. Ako premiér sa osvedčil, tak si myslím, že je to dobrý kandidát. Páči sa mi
jeho sociálny program. Má možnosti určené zákonom a myslím si, že sa ich bude pridržiavať. Aj jeho
medzinárodné skúsenosti sú zárukou, že to dokáže.
Juraj Jakubisko, režisér
Po skúsenostiach v Prahe, pretože mám dvojité občianstvo a volil som aj tam, si myslím, že treba voliť
toho, kto je vám sympatický. Ja si myslím, že keby to bol Robert Fico, mali by sme konečne mladého a
aktívneho prezidenta. Asi pred štyrmi rokmi som hovoril s Robertom Ficom o svojom filme. Páčilo sa mu,
že to má byť príbeh o Svätoplukovi. Potrebujem podporu aj zo Slovenska. Je to koprodukcia siedmich
štátov. Bolo by zlé, keby ho nepodporilo aj Slovensko. Podporu žiadam však od filmového fondu, nie od
premiéra.
Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
Fico ma oslovil, či by som ho podporil, tak som súhlasil. Tak, ako ma v roku 2008 oslovila najlepšia
kandidátka pani Radičová a bol som ochotný to urobiť, urobil som to aj teraz. Roberta Fica poznám od
roku 2000 osobne, dokonca som s ním spolupracoval. Správal sa ku mne veľmi korektne, aj keď som
pracoval v rámci politického marketingu aj pre jeho oponentov. Ďalší z dôvodov je, že som prezidentom
najväčšieho športového hnutia na Slovensku a cítim z našej oblasti, z regiónov, obrovskú podporu práve
pre neho.
Ján Štencl vedec a lekár
Ako nádejný politik a človek, ktorý prešiel od piky až na post premiéra, ma presvedčil, že spĺňa
kvalifikačné podmienky. Jeho snaha o sociálny zmier a kompromisy mi napovedali, že je to správny
človek, na ktorého by sme sa mali obrátiť.
Podporovatelia ostatných kandidátov
Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS)
Anton Srholec, kňaz Vladimír Krčméry, profesor Marek Šmíd, rektor Trnavskej univerzity Rudolf Chmel,
exminister kultúry a profesor Karlovej univerzity Marián Karvaj, rektor Vysokej školy svätej Alžbety
Andrej Kiska, občiansky kandidát
Zuzana Kronerová, herečka Ján Filc, bývalý tréner slovenského reprezentačného hokejového tímu
Dušan Hanák, filmový režisér Peter Bondra, hokejista Juraj Kemka, herec
Radoslav Procházka, občiansky kandidát
Róbert Bezák, odvolaný arcibiskup Božidara Turzonovová, herečka Samo Marec, bloger Michal
Hvorecký, slovenský spisovateľ a publicista Vladimír Kinder, futbalista
Milan Kňažko, občiansky kandidát
s podporou niektorých poslancov Milan Lasica, herec Emília Vášáryová, herečka Michal Kravčík,
hydrológ a ekológ - ďalšie mená sa rozhodol predstaviť postupne
Ján Čarnogurský, občiansky kandidát
Rudolf Dobiáš, spisovateľ Štefan Bučko, herec a učiteľ Daniel Hevier, spisovateľ Radovan Bránik,
zakladateľ Modrého anjela Jozef Kučerák, podpredseda vlády SR 1990 - 1991
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17. Chudobní prezidenta
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 16/01/2014; 03/2014; s.: 8,9,10; hlava štátu; HENRIETA
ĎUROVOVÁ]

MICHAL KOVÁČ SA NIEKOĽKOKRÁT SŤAŽOVAL
Po skončení funkcie má PREZIDENT nárok na doživotnú rentu, služobné vozidlo s plnou nádržou a na
jedného ochrankára.
Onedlho sa končí volebné obdobie súčasného slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča. Ten sa musí
po dvoch obdobiach prezidentovania porúčať, a tak si zrejme spolu s manželkou Silviou začnú užívať
zaslúžený dôchodok. Čaká ich život ,,skoro" bežných ľudí, budú poberať starobné dôchodky, okrem toho
však odchádzajúci prezident dostane doživotnú rentu vo výške 996 eur, služobné auto s ,,plnou"
nádržou a osobného ochrankára. Ak bude bývalý prezident cestovať, prednášať, všetky náklady bude
musieť hradiť už zo svojho vrecka, prípadne sa dať pozvať. Manželka za výkon čestnej funkcie prvej
dámy, pri ktorej sa venovala charite či reprezentovaniu, žiadne odchodné nedostane.
Už dôchodcovia
Prvým slovenským prezidentom bol Michal Kováč, ktorý bol do funkcie zvolený v roku 1993. Funkčné
obdobie ukončil 2. marca 1998 odovzdaním právomocí vláde SR. Jeho manželka Emília bola
profesorkou na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore zamestnanosti a sociálneho rozvoja a
zároveň zakladateľkou Nadácie Emílie Kováčovej. Podľa bývalého prezidentského fotografa Petra
Brenkusa bola pani Emília vysoko kultivovaná dáma, ktorá elegantne zastávala svoje miesto po boku
manžela. Pani Kováčová je už niekoľko rokov dôchodkyňa, rovnako ako jej manžel. Kováčovci to dnes
jednoduché zrejme nemajú, bývalý prezident totiž trpí Parkinsonovou chorobou, chatrné zdravie má aj
jeho manželka. Práve on sa niekoľkokrát otvorene posťažoval na nízku rentu, ktorú dostal po odchode z
funkcie. Podľa neho je jedna z najnižších v Európe. Kováč viackrát upozornil, že ako bývalá hlava štátu
stále reprezentuje Slovensko, štát mu na to však dostatočne neprispieva. ,,Aj preto naša kancelária
žiadala, aby bývalí prezidenti dostávali 75 percent z platu hlavy štátu," vysvetľoval vtedajší hovorca
prezidenta Ján Füle. Znamenalo by to 5 883 eur. Nuž, prezidenti mali byť radšej asi dlhoroční
europoslanci, ktorí majú takéto kráľovské dôchodky. Michal Kováč žiadal predsedov vlád o finančný
príspevok už niekoľkokrát. V minulosti prosil o finančnú pomoc neúspešne, vyhovela mu až premiérka
Iveta Radičová (SDKÚ-DS). Zo svojej rezervy mu dala takmer 20-tisíc eur na chod kancelárie a tiež na
opatrovateľku. Podľa Hospodárskych novín si exprezident takto hradil aj poštovné či telefonické služby.
S rovnakou rentou z funkcie odišiel i druhý slovenský prezident východniar Rudolf Schuster. Prvou
dámou SR v rokoch 1999 až 2004 bola už zosnulá Irena Schusterová. Pani Schusterová patrila medzi
prvé dámy, ktoré sa držali skôr v ústraní. Pracovala ako zdravotná sestra, viac než 30 rokov pôsobila v
košickej detskej nemocnici. Medzi jej záľuby patrili turistika, knihy a pestovanie kvetín. Rudolf Schuster
nedávno oslávil osemdesiat rokov, je o ňom známe, že sa venuje tvorivej činnosti. Je autorom viac ako
30 kníh, rozhlasových pásiem, scenárov k dokumentárnym filmom a režíroval televízne cestopisné
dokumenty. Stále rád fotografuje, filmuje, cestuje a dokonca si vo svojom rodnom Medzeve v novembri
2001 zriadil malé súkromné filmové múzeum.
Nízke odchodné?
,,Prezident republiky má po skončení funkčného obdobia nárok na prezidentskú rentu vo výške 996 eur
mesačne a rovnako doživotne mu zostáva k dispozícii služobné auto so šoférom ochrankárom (v jednej
osobe). Protokolárne bývalého prezidenta oslovujeme naďalej pán prezident, hlave štátu po odchode z
funkcie neprislúchajú žiadne iné materiálne výhody ani byt, dom či rezidencia. Všetky životné náklady si
bývalý prezident aj s manželkou musia hradiť z vlastných zdrojov," napísal nám hovorca súčasného
slovenského prezidenta Marek Trubač. Slovenská prvá dáma nedostane nič. Hoci ide o spoločensky
čestnú funkciu, nedostáva počas nej žiadny plat a nevyplývajú z nej žiadne výnimočné výhody. Na
druhej strane prvá dáma nemá žiadne zákonom prikázané povinnosti, závisí teda len od jej inteligencie,
empatie a chuti, ako nás bude reprezentovať doma i v zahraničí. Súčasnou slovenskou prvou dámou je
Silvia Gašparovičová, ktorá sa vždy prezentovala na úrovni, a preto jej niet čo zazlievať. Bývalá súdna
znalkyňa na oceňovanie nehnuteľností v odbore stavebníctva pracovala až do prvého zvolenia manžela
do funkcie prezidenta ako konateľka stavebnej firmy. Potom sa práce musela vzdať a osem rokov sa
venovala povinnostiam vyplývajúcim z jej spoločenskej funkcie. Podľa hovorcu hlavy štátu Marka
Trubača nemožno osobitne vyčísliť náklady na jej povinnosti a oficiálne aktivity. ,,Samostatný úrad, resp.
útvar prvej dámy, nie je vytvorený. Sekretariát prezidenta republiky ako jeden z odborov zabezpečuje
výkon funkcie prezidenta republiky a osobný servis prezidenta republiky. Na tento účel okrem iného
vybavuje podľa pokynov prezidenta republiky jeho korešpondenciu a korešpondenciu jeho manželky, ak
ich vybavovanie nepatrí do náplne činnosti iného útvaru. Na sekretariáte prezidenta republiky pracuje
celkovo jedenásť zamestnancov." Všetky doterajšie náklady vrátane garderóby jej hradil manžel z
prezidentského platu, ktorý je 7 844 eur. Manželku slovenského prezidenta čaká riadny starobný
dôchodok.
Vzdajú sa kariéry?
Onedlho nás čakajú prezidentské voľby a tentoraz bude z čoho vyberať! Štrnásti kandidáti a jedna

kandidátka. Príjemnou zmenou bude kandidatúra Heleny Mezenskej, zaujímavý pritom bude fakt, že
hoci má dospelú dcéru, je slobodná, a tak by sme sa v prípade jej víťazstva museli vyrovnať s otázkou
prvej dámy, vlastne prvého pána. Podobnú dilemu sme riešili pri prezidentskej kandidatúre Magdy
Vášáryovej, ktorej manželom je Milan Lasica, a Ivety Radičovej, ktorej partnerom bol Ján Riapoš.
Najväčšmi rezonujúci prezidentskí kandidáti sú ženatí, otázne preto je, či ich manželky dobrovoľne
prijmú čestnú funkciu a vzdajú sa doterajšej kariéry. Toto platí najmä v prípade aktívnych žien, ktoré ešte
nie sú v dôchodkovom veku, napríklad Svetlany Ficovej, ktorá je odborníčkou na občianske procesné
právo a túto oblasť vyučuje aj na vysokej škole. Manželka ďalšieho kandidáta Jána Čarnogurského
Marta je síce na dôchodku, ale stále pôsobí ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva a má za sebou
úspešnú stavbársku kariéru. ,,Zákon nerieši, či môžem vykonávať funkciu poslankyne a zároveň prvej
dámy," povedala nám. ,,Takže by som si zrejme ďalej plnila aj poslanecké povinnosti." Škoda, že
kandidáti na prezidentskú funkciu nezverejňujú na seba nejaké priame kontakty, zvyčajne je to iba
emailová adresa. Preto sa nám nepodarilo zistiť, čo robí manželka Pavla Hrušovského z KDH. Tretia
manželka Milana Kňažka je bývalá baletka SND Eugenia, dnes je konateľkou firmy, ktorú vlastní spolu s
manželom. Druhá manželka kandidáta Andreja Kisku vlastní malý obchod s darčekmi, hračkami, so
suvenírmi a s umeleckými predmetmi v centre Popradu. ,,V prípade môjho zvolenia sa bude hlavne
venovať tomu, čomu sa venovala aj doteraz - starostlivosti o naše malé deti a popritom svojmu
obchodu," napísal nám.
Čo čaká budúceho prezidenta?
Okrem dobrého platu aj množstvo atraktívnych výhod vrátane cestovania po svete. Sídlo hlavy štátu je v
centre Bratislavy, v niekdajšom letnom sídle grófa Grassalkoviča zo 60. rokov 18. storočia. Vladimír
Mečiar plánoval v prípade svojho zvolenia premiestniť sídlo úradu na Bratislavský hrad, Ivan Gašparovič
však namietal, že súčasné sídlo v bývalom Pionierskom paláci je dostačujúce. Ako rezidencia hlavy
štátu mala slúžiť aj vila na Slavíne. Kancelária prezidenta SR ju kúpila v roku 1991 za 36 miliónov korún
od Východoslovenských železiarní v časoch bačovania Alexandra Rezeša. Ako sa neskôr ukázalo, bol
to dobrý kšeft, ale nie pre úrad hlavy štátu, vila je dodnes nevyužitá. Plat prezidenta republiky
predstavuje štvornásobok platu poslanca Národnej rady SR, ktorý poberá trojnásobok priemernej
nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Aktuálne je to okolo 7 844 eur. Okrem toho mu patria aj
paušálne náhrady. Aktivity prezidenta zabezpečuje Kancelária prezidenta SR. Momentálne má 101
zamestnancov, jej rozpočet sa pohybuje okolo 4 miliónov eur ročne. Okrem sídla v Bratislave k nej patria
regionálne pracoviská v Košiciach a Banskej Bystrici. Ostáva mu i diplomatický pas.
Aj povinnosti
Prezident reprezentuje krajinu v zmysle Ústavy SR navonok a dovnútra a zabezpečuje riadny chod
ústavných orgánov. Medzi jeho najvýznamnejšie kompetencie patrí zvolávanie ustanovujúcej schôdze
NR SR, možnosť rozpustiť parlament, podpisovanie a vetovanie zákonov a vyhlasovanie referenda. Má
tiež právo podávať Národnej rade SR správy o stave republiky, odpustiť alebo zmierniť tresty uložené
súdmi v trestnom konaní, prípadne zahladiť odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.
Menuje veľvyslancov, profesorov, povyšuje do generálskych hodností, udeľuje vyznamenania, podpisuje
najdôležitejšie medzinárodné zmluvy.
HENRIETA ĎUROVOVÁ
Ambíciu stať sa prezidentom má aj dlhoročný politik JÁN ČARNOGURSKÝ.
RUDOLF SCHUSTER bol druhým slovenským prezidentom.
V rodnom Medzeve si založil vlastné múzeum.
HELENA MEZENSKÁ je parlamentným nováčikom. Stane sa našou prvou prezidentkou?
IVAN GAŠPAROVIČ s manželkou SILVIOU budú onedlho žiť ako bežní dôchodcovia.
Prvý slovenský prezident MICHAL KOVÁČ dnes žije v ústraní.
Po rokoch sa na politickú scénu vracia herec MILAN KŇAŽKO.
Ktovie, prečo sa rozhodol kandidovať PAVOL HRUŠOVSKÝ.
Renta prezidentov v zahraničí:
Maďarsko 5 599 eur
Poľsko 4 979 eur

Česko 2 064 eur
Slovensko 995 eur
Bude na prezidentskej stoličke sedieť súčasný premiér ROBERT FICO?
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18. Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 15/01/2014; Z domova; Miroslav Kern]
AKTUALIZOVANÉ 19:58
Roberta Fica podporujú aj rektori nezávislých apolitických univerzít.
Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.
BRATISLAVA. Dve desiatky väčšinou postarších mužov, jedna žena a ďalšie dve desiatky novinárov.
Tak vyzeral stredajší obed na podporu predsedu Smeru Roberta Fica na prezidenta v jednom z
bratislavských hotelov.
Premiér si dali záležať, aby oslovil čo možno najviac profesií. Prišiel šéf akadémie vied,
zamestnávateľov, odborov, futbalistov, hokejistov, dôchodcov, paralympionikov, rektorov. A s nimi aj
historik, spisovateľ, režisér, maliar, hokejista i "absolútna Slovenka roka".
Z pozvaných 25 osobností chýbala len moderátorka Alena Heribanová, z ktorej je teraz šéfka
slovenského inštitútu vo Viedni.
Fico najprv pred kamerami rozprával, že prezident, premiér a predseda parlamentu by mali postupovať
vedno s tradíciou troch Svätoplukových prútov.
Potom so skupinou prívržencov "pracovne" poobedoval, diskusia prebiehala za zatvorenými dverami,
neformálne a s premiérom bez saka.
Podporili prirodzene
Fico po stretnutí hovoril, že urobili chybu, keď novinárov v sále nenechali. "Viacerí pozvaní mali
vynikajúce vystúpenia." Bolo vraj "evidentne cítiť, že tá podpora je u nich prirodzená".
Medzi pozvanými boli aj dvaja podporovatelia Ivety Radičovej z roku 2009 – paralympionik a jej bývalý
partner Ján Riapoš a hlavný sponzor jej prezidentskej kampane – šéf futbalového zväzu Ján Kováčik.
"Tak, ako ma ako najlepšia kandidátka v roku 2008 oslovila pani Radičová, teraz ma oslovil z môjho
pohľadu najlepší kandidát Robert Fico," vysvetľoval Kováčik. Priznal, že jeho podpora súvisí aj s
príspevkom vlády na výstavbu štadiónov. Vraj to však nie je jediný dôvod.
"Biznis je biznis," zhodnotil Kováčikov postoj už v utorok bývalý šéf Radičovej kampane Ján Füle.
S vysvetlením, že pred piatimi rokmi aj teraz podporil najlepšieho kandidáta, prišiel i Riapoš. S tým, že je
čerstvo ženatý s poslankyňou Smeru, to vraj nesúvisí.
Nie všetci pozvaní vedeli vopred, že idú na obed na podporu Ficovej kandidatúry. "Aj keby som bol
vedel, bol by som prišiel. Ale nevedel som," vravel lekár Ján Štencl.
Režisér Juraj Jakubisko hovoril, že mu je blízky Ficov sociálny program, hoci kedysi podporoval pravicu.
Rektor unikal
Na obede bol aj šéf rektorskej konferencie Libor Vozár. Vysoké školy by mali byť od politiky nezávislé.
Vozár tvrdil, že Fica podporil ako Vozár, nie ako rektor. SME oslovilo troch ďalších rektorov, čo na jeho
krok vravia. O Vozárovi odmietli hovoriť.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák pred otázkami o nezávislosti škôl unikal až k autu. Spis
Gorila jeho meno spomína ako človeka napojeného na Pentu.

Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo
Viedni Alena Heribanová.
Miroslav Kern
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19. Osobnosti na obede
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 15/01/2014; Hlavné správy; z domova; Jožo Šivák a Pavol
Kirinovič]
Alfonz Šuran, moderátor TA3: "Premiér a kandidát na prezidenta Robert Fico sa dnes stretol s viacerými
významnými osobnosťami kultúrneho, športového či spoločenského života. Na slávnostnom obede sa
stretol napríklad s rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom, neurochirurgom Jurajom
Šteňom, režisérom Jurajom Jakubiskom, futbalistom Robertom Vittekom, či známym historikom Pavlom
Dvořákom."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Pozvanie na obed prijalo viac ako 20 hostí. Premiér sa im na úvod
poďakoval za podporu jeho prezidentskej kandidatúry."
Robert Fico (Smer-SD), predseda vlády, kandidát na prezidenta: "Bolo evidentne cítiť, že tá podpora je
u nich prirodzená a veľmi sa z toho teším."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Na 2-hodinovom obede sa hostia s Robertom Ficom rozprávali
o odvetviach, v ktorých pôsobia. Každý z nich má svoj vlastný dôvod, prečo sa v boji o prezidentský
palác rozhodol podporiť práve úradujúceho premiéra."
Juraj Jakubisko, režisér: "Keby to bol pán Fico, tak že by sme mali konečne mladého prezidenta. To je
myslím praktické."
Pavel Dvořák, historik: "Ja som mu prišiel ponúknuť sa ako historik a on túto ponuku prijal. A ja si
myslím, že to je dobré nielen pre históriu, ale aj preňho."
Petr Jaroš, spisovateľ: "Myslím si, že to je skúsený a odborne veľmi fundovaný politik."
František Hossa, hokejový tréner: "Je najvhodnejší kandidát na túto pozíciu."
Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu: "Pán Fico je z môjho pohľadu, môžete si to
vysvetliť ako chcete, pre mňa najtalentovanejší politik od roku 89 na slovenskej politickej scéne."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Kým niektorých hostí oslovili osobnostné črty premiéra, iní ho chcú
podporiť najmä pre jeho sociálne cítenie."
Ján Štencl, vedec, lekár: "Že má to sociálne cítenie, snaha o kompromisy, mi povedali, že asi je to
správny človek, na ktorého by sme sa mali obrátiť."
Juraj Šteňo, prednosta Neurochirurgickej kliniky Kramáre: "Nás významne podporil pri organizovaní
akcie neurochirurgickej hádam najvýznamnejšej aká vôbec na Slovensku bola zorganizovaná, bol
výročný európsky kongres."
Eliška Kubíková, študijná prodekanka Lekárskej fakulty UK: "Pozná problémy tejto krajiny, aj tie
negatíva, aj pozitíva, je známy v Európe aj vo svete, každý ho už vníma ako zrelého politika."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Fico ide do volieb ako kandidát Smeru. Pod jeho kandidatúru sa podpísal
celý poslanecký klub a veria mu aj ministri."
Robert Kaliňák (Smer-SD), minister vnútra: "Vieme čo stabilita znamená na tom, ako sa na nás pozerá
nielen zahraničie, ako štáty, ale ako sa na nás pozerajú zahraniční investori, trhy, ktoré momentálne
Slovensku veľmi veria."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Nového prezidenta si spomedzi 15 kandidátov budeme vyberať v marci.
Jožo Šivák a Pavol Kirinovič, TA3."
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20. Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 16/01/2014; s.: 2; Spravodajstvo; Miroslav Kern]
Roberta Fica podporujú aj rektori nezávislých apolitických univerzít.
BRATISLAVA. Dve desiatky väčšinou postarších mužov, jedna žena a ďalšie dve desiatky novinárov.
Tak vyzeral včerajší obed na podporu predsedu Smeru Roberta Fica na prezidenta v jednom z
bratislavských hotelov. Premiér si dali záležať, aby oslovil čo možno najviac profesií. Prišiel šéf
akadémie vied, zamestnávateľov, odborov, futbalistov, hokejistov, dôchodcov, paralympionikov,
rektorov. A s nimi aj historik, spisovateľ, režisér, maliar, hokejista i "absolútna Slovenka roka". Z
pozvaných 25 osobností chýbala len moderátorka Alena Heribanová, z ktorej je teraz šéfka slovenského
inštitútu vo Viedni. Fico najprv pred kamerami rozprával, že prezident, premiér a predseda parlamentu
by mali postupovať vedno s tradíciou troch Svätoplukových prútov. Potom so skupinou prívržencov
"pracovne" poobedoval, diskusia prebiehala za zatvorenými dverami, neformálne a s premiérom bez
saka.
Podporili prirodzene
Fico po stretnutí hovoril, že urobili chybu, keď novinárov v sále nenechali. "Viacerí pozvaní mali
vynikajúce vystúpenia." Bolo vraj "evidentne cítiť, že tá podpora je u nich prirodzená". Medzi pozvanými
boli aj dvaja podporovatelia Ivety Radičovej z roku 2009 – paralympionik a jej bývalý partner Ján Riapoš
a hlavný sponzor jej prezidentskej kampane – šéf futbalového zväzu Ján Kováčik. "Tak, ako ma ako
najlepšia kandidátka v roku 2008 oslovila pani Radičová, teraz ma oslovil z môjho pohľadu najlepší
kandidát Robert Fico," vysvetľoval Kováčik. Priznal, že jeho podpora súvisí aj s príspevkom vlády na
výstavbu štadiónov. Vraj to však nie je jediný dôvod. "Biznis je biznis," zhodnotil Kováčikov postoj už v
utorok bývalý šéf Radičovej kampane Ján Füle. S vysvetlením, že pred piatimi rokmi aj teraz podporil
najlepšieho kandidáta, prišiel i Riapoš. S tým, že je čerstvo ženatý s poslankyňou Smeru, to vraj
nesúvisí. Nie všetci pozvaní vedeli vopred, že idú na obed na podporu Ficovej kandidatúry. "Aj keby som
bol vedel, bol by som prišiel. Ale nevedel som," vravel lekár Ján Štencl. Režisér Juraj Jakubisko hovoril,
že mu je blízky Ficov sociálny program, hoci kedysi podporoval pravicu.
Rektor unikal
Na obede bol aj šéf rektorskej konferencie Libor Vozár. Vysoké školy by mali byť od politiky nezávislé.
Vozár tvrdil, že Fica podporil ako Vozár, nie ako rektor. SME oslovilo troch ďalších rektorov, čo na jeho
krok vravia. O Vozárovi odmietli hovoriť. Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák pred otázkami o
nezávislosti škôl unikal až k autu. Spis Gorila jeho meno spomína ako človeka napojeného na Pentu.
Miroslav Kern
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21. Fico pritvrdzuje v boji o prezidenta. Títo ľudia z elity ho podporujú
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 15/01/2014; HNonline, Slovensko; redakcia]
Aktualizované: 2014-01-15 15:56:07
Premiér si pozval osobnosti politického, spoločenského, vedeckého a športového života. Chce, aby ho
podporili v boji o prezidenta.
"Všetkých ako ste tu, vás vnímam ako významné osobnosti, ktoré veľa dosiahli v oblasti svojho
pôsobenia. O ľudí ako ste vy, som sa vždy rád opieral," takto sa premiér Robert Fico prihovoril k
osobnostiam politického, spoločenského, vedeckého a športového života. Chce, aby ho pozvaní ľudia
podporili v boji o prezidenta. "Prezident by nemal byť nováčik, ktorý sa učí, ale skúsený politik. Ja
ponúkam 20 rokov skúseností," vyhlásil premiér Fico.
Fico ďalej hovoril o tradícii troch Svätoplukových prútov, "ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala
byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády." Priznal, že ho mrzia
objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou mal byť v
permanentnom konflikte.
"Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je
totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a to spoločne s predsedom NR SR a
premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. Všetci si uvedomujeme, že najmä stabilita
bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená," deklaroval.

Prečítajte si aj: Paška potvrdil kandidátov. O prezidenta bojuje najviac ľudí v histórii
Robert Fico s legendou futbalu Ladislavom Petrášom a reprezentantom Róbertom Vittekom. Snímka:
HN/Pavol Funtál
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal. "Ak by v marcových prezidentských voľbách uspel Robert Fico,
Slovensko by malo konečne mladého prezidenta, čo je sympatické," vyhlásil režisér Juraj Jakubisko.
Tieto osobnosti podporujú Roberta Fica:
Vladimír Soták, veľkopdnikateľ a šéf spoločnosti Železiarne Podbrezová
Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity
Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor Nitry
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied
Pavel Dvořák, historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista
Peter Jaroš, spisovateľ, redaktor, dramaturg, scenárista
Juraj Jakubisko, režisér, scenárista, kameraman
Alena Heribanová, moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni
Ivan Pavle, maliar
Juraj Šteňo, prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch
František Hossa, bývalý reprezentačný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie
Róbert Vittek, hráč slovenskej futbalovej reprezentácie
Ladislav Petráš, bývalý slovenský futbalista a tréner
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku
Štefan Nosáľ, zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica, umelecký vedúci a choreograf Lúčnice, tanečník,
režisér, pedagóg
Eliška Kubíková, prednostka anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2013
Igor Nemeček, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja
Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Štencl, vedec, významný slovenský lekár
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22. Náš olympijský dom zaplatí súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 16/01/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš
Lemešani]
Vhodné priestory na reprezentáciu Slovenska našli majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev (na snímke) a
Michal Lazar. Výbor chce spolupracovať.
Slováci sa na olympijských hrách v Soči nakoniec budú prezentovať vo vlastnom dome. Po tom, čo HN
informovali o zmarení snáh štátu zriadiť v dejisku hier Slovenský olympijský dom, sa príležitosti chopil
slovenský súkromník. Majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev (na snímke) a Michal Lazar zaistili priestor
na organizáciu celého projektu.
Pomohli železnici
Podnikatelia využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. "Pravdepodobne sa podarí získať
rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v novovybudovanej železničnej stanici
Adler," hovorí Alexander Linczényi, riaditeľ Agentúry Roko, ktorú Beljajev poveril organizáciou
Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii či nová vyjednaná cena ešte nie sú známe.
Výbor je za

Prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu, či gastronómie, ktoré sú základnou filozofiou domu,
podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV). "O iniciatíve spoločnosti Tatravagónka sme sa dozvedeli
pred pár hodinami. Určite ju podporíme a spolupracovať chceme," hovorí generálny sekretár SOV Jozef
Liba. To, či súkromný Slovenský dom dostane aj oficiálny status Slovenského olympijského domu, bude
závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdzuje dôležitosť rozhodovania Jozef Orgonáš, ekonomický
analytik prednášajúci na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.
Odborníci považujú súkromný olympijský dom v Soči za dobrý nápad. Na to, aby dostal očakávaný punc
a navštívili ho veľké počty fanúšikov je však potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom
nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny ako takej či jej cestovného ruchu. "V prípade, že to budú
organizovať firmy, v popredí bude prezentácia ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji,"
hovorí Jozef Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.
Oficiálny podpis štátu pod projektom by priniesol efekt potrebný napríklad aj z hľadiska propagácie plánu
Slovákov organizovať spoločné Olympijské hry s Poľskou republikou.
Propagovať chce aj ministerstvo
To, že má prezentácia Slovenska priamo v dejisku hier význam si uvedomuje aj Ministerstvo
zahraničných vecí. "V Soči bude fungovať Dočasné detašované pracovisko Veľvyslanectva SR v Ruskej
federácii," spomína kroky, ktoré rezort pre reklamu krajiny pripravuje, riaditeľ tlačového odboru
Ministerstva zahraničných vecí Peter Susko. Na pracovisku budú svoje prípadné medaily oslavovať aj
športovci. Ako rezort dodáva, propagáciu Slovenska ako účastníka hier chystá aj na zimnom štadióne v
Parku Ermitáž v Moskve a na Slovenskom inštitúte v hlavnom meste Ruska bude počas hier fungovať
osobitná "fan zóna".
Zaplatiteľná cesta
Štát chce roztrúsenými pracoviskami zorganizovať efektívnu a hlavne ekonomicky výhodnú propagáciu.
Podmienky, ktoré pre organizovanie Slovenského olympijského domu ruská strana požadovala totiž
podľa názoru ministerstiev neboli splniteľné. Astronomická mala byť najmä cena prenájmu priestorov pre
reprezentatívny dom. "Z ruskej strany boli predložené cenové ponuky, ktoré boli pre nás
neakceptovateľné. Pritom náklady priamo v Rusku by tvorili len časť celkových nákladov," vysvetlil
Ľubomír Souček, manažér mediálnej komunikácie Slovenského olympijského výboru. Akú sumu si
organizátori Zimných olympijských hier vypýtali, Souček neprezradil.
Čo to však naznačil šéf českého výboru. "Za Český dom v Soči zaplatíme päťkrát viac ako v Londýne.
Budeme pri tom na štvrtinovej rozlohe," povedal prezident Českého olympijského výboru, Jiří Kejval.
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23. Olympijský dom zaplatí súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 17/01/2014; s.: 1,3; Titulná strana; Tomáš Lemešani, tv]
ZVRAT
Priestory na našu reprezentáciu v Soči sa nakoniec našli. Iniciatívu firmy Tatravagónka výbor víta.
Slováci teraz hrajú o čas l Vlastnú propagáciu v Soči chystá aj ministerstvo zahraničných vecí
Tomáš Lemešani, tv tomas.lemesani@ecopress.sk
Bratislava - Slováci sa na zimných olympijských hrách v Soči nakoniec budú prezentovať vo vlastnom
dome. Po tom, čo Hospodárske noviny informovali o zmarení snáh štátu zriadiť v dejisku hier Slovenský
olympijský dom, sa príležitosti chopil slovenský súkromník. Majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a
Michal Lazar zaistili priestor na organizáciu celého projektu.
Pomohli železnici
Podnikatelia využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. ,,Pravdepodobne sa podarí získať
rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania - v novovybudovanej železničnej stanici
Adler," hovorí Alexander Linczényi, riaditeľ Agentúry Roko, ktorú Beljajev poveril organizáciou
Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii či nová cena, ešte nie sú známe.

Výbor je za
Prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú základnou filozofiou domu,
podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV). ,,O iniciatíve spoločnosti Tatravagónka sme sa dozvedeli
pred pár hodinami. Určite ju podporíme a spolupracovať chceme," hovorí generálny sekretár SOV Jozef
Liba. To, či súkromný Slovenský dom dostane aj oficiálny status Slovenského olympijského domu, bude
závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde. ,,Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej
olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská značka je najhodnotnejšia na svete,"
potvrdzuje dôležitosť rozhodovania Jozef Orgonáš, ekonomický analytik z Ekonomickej univerzitu v
Bratislave.
Pokračovanie na strane 3
Dokončenie zo strany 1
Odborníci považujú súkromný olympijský dom v Soči za dobrý nápad. Na to, aby dostal očakávaný punc
a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je však potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom
nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny ako takej či jej cestovného ruchu. ,,V prípade, že to budú
organizovať firmy, v popredí bude prezentácia ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji,"
hovorí Jozef Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Propaguje aj ministerstvo
Oficiálny podpis štátu pod projektom by priniesol efekt potrebný napríklad aj z hľadiska propagácie plánu
Slovákov organizovať spoločné olympijské hry s Poľskou republikou. To, že má prezentácia Slovenska
priamo v dejisku hier význam, si uvedomuje aj ministerstvo zahraničných vecí. ,,V Soči bude fungovať
Dočasné detašované pracovisko Veľvyslanectva SR v Ruskej federácii," spomína kroky, ktoré rezort pre
reklamu krajiny pripravuje, riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Peter Susko. Na
pracovisku budú svoje prípadné medaily oslavovať aj športovci. Ako rezort dodáva, propagáciu
Slovenska ako účastníka hier chystá aj na zimnom štadióne v Parku Ermitáž v Moskve a na Slovenskom
inštitúte v hlavnom meste Ruska bude počas hier fungovať osobitná ,,fan zóna".
Zaplatiteľná cesta
Štát chce roztrúsenými pracoviskami zorganizovať efektívnu a ekonomicky výhodnú propagáciu.
Podmienky, ktoré ruská strana požadovala, totiž podľa názoru ministerstiev neboli splniteľné.
Astronomická mala byť najmä cena prenájmu priestorov pre reprezentatívny dom. ,,Z ruskej strany boli
predložené cenové ponuky, ktoré boli pre nás neakceptovateľné. Pritom náklady priamo v Rusku by
tvorili len časť celkových nákladov," vysvetlil Ľubomír Souček, manažér mediálnej komunikácie
Slovenského olympijského výboru. Akú sumu si Rusi vypýtali, neprezradil. Naznačil ju šéf českého
výboru. ,,Za Český dom v Soči zaplatíme päťkrát viac ako v Londýne. Budeme pritom na štvrtinovej
rozlohe," povedal Jiří Kejval. Alexander Beljajev zamestnáva tisícky Slovákov a má vyše 20 firiem. Často
sa spomínajú jeho dobré vzťahy s premiérom Robertom Ficom. Je spájaný s firmou Columbex, ktorá sa
dostala k štátnej zákazke cez známy nástenkový tender. Tento rok sa stal prezidentom Zväzu
strojárskeho priemyslu.
O čo ide v olympijskom dome
- už od roku 1996 slúži dom na propagáciu krajiny
- tento rok výbor dom nechcel zriadiť pre vysoké ceny, ktoré Rusi žiadali za prenájom
- Slováci teraz hrajú o čas. Olympiáda sa začína už o tri týždne
Slovenské olympijské domy
Slovenský olympijský dom v Soči s veľkou pravdepodobnosťou nebude domom v pravom zmysle slova.
Naša výprava by mohla mať vyčlenené priestory na novovybudovanej železničnej stanici Adler v meste.
565
-tisíc eur stál prenájom domu pre olympijskú reprezentáciu v Londýne na LOH v roku 2012.
Na čo slúžia olympijské domy
Miesto na stretávanie sa pre organizátorov vo výprave a športovcov. Podujatia pri príležitosti športových
úspechov na olympiáde či prezentácií krajiny cudzincom. Diplomatické stretnutia, napríklad pre
rokovania o kandidatúre na nadchádzajúce olympijské hry.

Zaujímavosti z histórie Slovenských domov
Prvý dom na Olymiáde mali Slováci v roku 1996 v Atlante. Domom v Aténach sa Slovensko snažilo
zabojovať o získanie ZOH v roku 2006 v Tatrách. Do Atén v roku 2004 si naša reprezentácia nechala
doviezť 2 000 fliaš slovenských vín a 300 kg syra.
V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia ich aktivít.
Jozef Orgonáš, ekonomický analytik
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24. Nová riaditeľka divízie služieb v spoločnosti Microsoft Slovakia
[Téma: Ekonomická univerzita; pcspace.sk; 14/01/2014; Redakcia]
Spoločnosť Microsoft Slovakia oznámila nové meno na poste riaditeľa divízie služieb. Od 1. januára
2014 na túto pozíciu nastúpila Martina Mošková. Vo svojej funkcii bude zodpovedná za riadenie divízie,
ktorej úlohou je podpora implementácie technológií a riešení na platforme produktového portfólia
spoločnosti Microsoft, zapájanie partnerov a trhu do procesov v spoločnosti, edukačná činnosť a
zdieľanie know-how v širokom spektre oblasti riešení.
"Je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem stať súčasťou takej poprednej IT spoločnosti, akou je Microsoft.
Verím, že moje predošlé skúsenosti, úsilie a práca budú pre divíziu služieb prínosom," zhrnula svoj
nástup Martina Mošková.
Martina Mošková vyštudovala Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft Slovakia pracovala sedem rokov v spoločnosti
Asseco Solutions a. s. Pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách, okrem iného na poste finančnej
riaditeľky, generálnej riaditeľky a členky predstavenstva.
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25. Náš olympijský dom zaplatí súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 16/01/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; Tomáš
Lemešani]
Aktualizované: 2014-01-17 08:00:46
Priestory na našu reprezentáciu v Soči sa nakoniec našli. Iniciatívu Tatravagónky (na snímke majiteľ
Alexej Beljajev s premiérom Ficom) výbor víta.
Slováci sa na olympijských hrách v Soči nakoniec budú prezentovať vo vlastnom dome. Po tom, čo HN
informovali o zmarení snáh štátu zriadiť v dejisku hier Slovenský olympijský dom, sa príležitosti chopil
slovenský súkromník. Majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar zaistili priestor na
organizáciu celého projektu.
Majiteľ Tatravagónky Alexej Beljajev s premiérom Robertom Ficom. Snímka: TASR
Pomohli železnici
Podnikatelia využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. "Pravdepodobne sa podarí získať
rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v novovybudovanej železničnej stanici
Adler," hovorí Alexander Linczényi, riaditeľ Agentúry Roko, ktorú Beljajev poveril organizáciou
Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii či nová vyjednaná cena ešte nie sú známe.
Výbor je za
Prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu, či gastronómie, ktoré sú základnou filozofiou domu,
podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV). "O iniciatíve spoločnosti Tatravagónka sme sa dozvedeli
pred pár hodinami. Určite ju podporíme a spolupracovať chceme," hovorí generálny sekretár SOV Jozef
Liba. To, či súkromný Slovenský dom dostane aj oficiálny status Slovenského olympijského domu, bude
závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská

značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdzuje dôležitosť rozhodovania Jozef Orgonáš, ekonomický
analytik prednášajúci na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.
Odborníci považujú súkromný olympijský dom v Soči za dobrý nápad. Na to, aby dostal očakávaný punc
a navštívili ho veľké počty fanúšikov je však potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom
nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny ako takej či jej cestovného ruchu. "V prípade, že to budú
organizovať firmy, v popredí bude prezentácia ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji,"
hovorí Jozef Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.
Oficiálny podpis štátu pod projektom by priniesol efekt potrebný napríklad aj z hľadiska propagácie plánu
Slovákov organizovať spoločné Olympijské hry s Poľskou republikou.
Propagovať chce aj ministerstvo
To, že má prezentácia Slovenska priamo v dejisku hier význam si uvedomuje aj Ministerstvo
zahraničných vecí. "V Soči bude fungovať Dočasné detašované pracovisko Veľvyslanectva SR v Ruskej
federácii," spomína kroky, ktoré rezort pre reklamu krajiny pripravuje, riaditeľ tlačového odboru
Ministerstva zahraničných vecí Peter Susko. Na pracovisku budú svoje prípadné medaily oslavovať aj
športovci. Ako rezort dodáva, propagáciu Slovenska ako účastníka hier chystá aj na zimnom štadióne v
Parku Ermitáž v Moskve a na Slovenskom inštitúte v hlavnom meste Ruska bude počas hier fungovať
osobitná "fan zóna".
Zaplatiteľná cesta
Štát chce roztrúsenými pracoviskami zorganizovať efektívnu a hlavne ekonomicky výhodnú propagáciu.
Podmienky, ktoré pre organizovanie Slovenského olympijského domu ruská strana požadovala totiž
podľa názoru ministerstiev neboli splniteľné. Astronomická mala byť najmä cena prenájmu priestorov pre
reprezentatívny dom. "Z ruskej strany boli predložené cenové ponuky, ktoré boli pre nás
neakceptovateľné. Pritom náklady priamo v Rusku by tvorili len časť celkových nákladov," vysvetlil
Ľubomír Souček, manažér mediálnej komunikácie Slovenského olympijského výboru. Akú sumu si
organizátori Zimných olympijských hier vypýtali, Souček neprezradil.
Čo to však naznačil šéf českého výboru. "Za Český dom v Soči zaplatíme päťkrát viac ako v Londýne.
Budeme pri tom na štvrtinovej rozlohe," povedal prezident Českého olympijského výboru, Jiří Kejval.
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26. Slovensko bude mať v Soči dom, platiť ho bude súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; sport.sk; 17/01/2014; sport.sk; TASR+Reuters]
- Slovensko sa na zimných olympijských hrách v Soči nakoniec bude prezentovať vo vlastnom dome.
Denník Hospodárske noviny vo svojom piatkovom vydaní informuje, že po neúspešnej snahe štátu sa
príležitosti chopil slovenský súkromník. Priestor na organizáciu celého projektu zaistili majitelia
Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar.
Podnikatelia podľa periodika využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. "Pravdepodobne sa
podarí získať rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v novovybudovanej
železničnej stanici Adler," cituje denník Alexandra Linczényia, riaditeľa Agentúry Roko, ktorú Beljajev
poveril organizáciou Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii, ešte podľa
Hospodárskych novín nie je známe.
Denník ďalej uvádza, že prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú
základnou filozofiou domu, podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV). "O iniciatíve spoločnosti
Tatravagónka sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Určite ju podporíme a spolupracovať chceme,"
hovorí generálny sekretár SOV Jozef Liba. To, či súkromný dom dostane aj oficiálny status Slovenského
domu v dejisku zimnej olympiády, bude závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde, dodáva
periodikum.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdil Hospodárskym novinám dôležitosť rozhodovania Jozef
Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na to, aby
olympijský dom dostal očakávaný punc a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je podľa odborníkov
potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny
ako takej či jej cestovného ruchu. "V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia
ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji," dodal Orgonáš.
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27. Slovensko nakoniec bude mať olympijský dom. Zaplatia ho súkromníci
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/01/2014; Šport; TASR]
BRATISLAVA - Slováci sa na olympijských hrách v Soči nakoniec budú prezentovať vo vlastnom dome.
Po zmarení snáh štátu zriadiť v dejisku hier Slovenský olympijský dom sa príležitosti chopil slovenský
súkromník. Priestor na organizáciu celého projektu zaistili majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a
Michal Lazar.
Podnikatelia využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami.
"Pravdepodobne sa podarí získať rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v
novovybudovanej železničnej stanici Adler," vyhlásil Alexander Linczényi, riaditeľ Agentúry Roko, ktorú
Beljajev poveril organizáciou Slovenského domu.
Akú plochu dostane projekt k dispozícii i nová vyjednaná cena ešte nie sú známe.
Denník ďalej uvádza, že prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú
základnou filozofiou domu, podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV).
"O iniciatíve spoločnosti Tatravagónka sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Určite ju podporíme a
spolupracovať chceme," hovorí generálny sekretár SOV Jozef Liba.
To, či súkromný Slovenský dom dostane aj oficiálny status Slovenského olympijského domu, bude
závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdil dôležitosť rozhodovania Jozef Orgonáš, ekonomický
analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Na to, aby olympijský dom dostal očakávaný punc a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je podľa
odborníkov potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom nepriniesol efekt v podobe
propagácie krajiny ako takej či jej cestovného ruchu.
"V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia ich aktivít. Prezentácia krajiny
bude až na druhej koľaji," dodal Orgonáš.
Popis foto: Reprezentačné oblečenia výpravy spod Tatier. Zdroj - TASR
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28. Slovenský olympijský dom v Soči nakoniec bude...na železničnej stanici
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 17/01/2014; Šport; TASR]
Slovensko bez prezentačného domu nakoniec neostane. Po tom, čo Rusom odmietlo zaplatiť príliš veľký
nájom za priestory, kde sa pôvodne malo prezentovať, sa príležitosti chopil súkromník.
Slovensko sa na zimných olympijských hrách v Soči nakoniec bude prezentovať vo vlastnom dome.
Denník Hospodárske noviny vo svojom piatkovom vydaní informuje, že po neúspešnej snahe štátu sa
príležitosti chopil slovenský súkromník.
Priestor na organizáciu celého projektu zaistili majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar.
Podnikatelia podľa periodika využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami.
Slovenský olympijský výbor je za
"Pravdepodobne sa podarí získať rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v
novovybudovanej železničnej stanici Adler," cituje denník Alexandra Linczényia, riaditeľa Agentúry Roko,
ktorú Beljajev poveril organizáciou Slovenského domu.
Akú plochu dostane projekt k dispozícii, ešte podľa Hospodárskych novín nie je známe. Denník ďalej
uvádza, že prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú základnou filozofiou
domu, podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV).
"O iniciatíve spoločnosti Tatravagónka sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Určite ju podporíme a

spolupracovať chceme," hovorí generálny sekretár SOV Jozef Liba.
Pôjde prezentácia krajiny v dome bokom?
To, či súkromný dom dostane aj oficiálny status Slovenského domu v dejisku zimnej olympiády, bude
závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde, dodáva periodikum.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdil Hospodárskym novinám dôležitosť rozhodovania Jozef
Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Čítajte viac:
Na to, aby olympijský dom dostal očakávaný punc a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je podľa
odborníkov potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom nepriniesol efekt v podobe
propagácie krajiny ako takej či jej cestovného ruchu.
"V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia ich aktivít. Prezentácia krajiny
bude až na druhej koľaji," dodal Orgonáš.
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29. Martin Murgáč novým generálnym riaditeľom IBM Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 17/01/2014; biznis; Redakcia]
Novým generálnym riaditeľom IBM Slovensko sa stal od 1. januára 2014 Martin Murgáč, doterajší
obchodný riaditeľ spoločnosti IBM na Slovensku. Vymenovanie Martina Murgáča do pozície generálneho
riaditeľa IBM Slovensko nadväzuje na vynikajúce obchodné výsledky, ktoré IBM na Slovensku dosiahla v
posledných rokoch.
Do pozície generálneho riaditeľa regiónu IBM Central (Česká republika a Slovenská republika) nastúpil
od 1. januára 2014 Branislav Šebo, ktorý bol do konca minulého roka generálnym riaditeľom spoločnosti
IBM na Slovensku. Branislav Šebo je zároveň od začiatku tohto roka novým generálnym riaditeľom
spoločnosti IBM v Českej republike.
"Rýchly vývoj technológií a vedúce postavenie IBM v oblasti softvéru, hardvéru, konzultačných, ako aj
technologických služieb nám umožňujú poskytovať zákazníkom riešenia, s ktorými získajú náskok pred
konkurenciou. Pevne verím, že sa ešte výraznejšie presadíme na trhu aj v riešeniach big data a v oblasti
cloudu," hovorí Martin Murgáč.
Martin Murgáč v IBM Slovensko pôsobí od roku 2002. Vo firme zastával viacero manažérskych pozícií. V
rokoch 2007 až 2011 bol riaditeľom konzultačnej divízie IBM Slovensko. Martin Murgáč je absolventom
Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
Branislav Šebo v spoločnosti IBM pracuje od apríla 2008. Generálnym riaditeľom IBM Slovensko bol od
1. januára 2011. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, popri štúdiu úspešne podnikal a
neskôr pôsobil ako manažér vo viacerých IT spoločnostiach. Titul MBA získal na University of Pittsburgh,
Katz Graduate School of Business, USA.
Súvisiace články:
IBM vytvorí divíziu Watson za miliardu dolárov
Zdroj - IBM
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30. Slovenský dom v Soči napokon bude: Neuveríte, kde ho postavia
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/01/2014; Čas.sk; TASR, Čas.sk]
Slovenský olympijský dom napokon v Soči bude.Autor - adm
| Slovensko sa na zimných olympijských hrách v Soči nakoniec bude prezentovať vo vlastnom dome.
Denník Hospodárske noviny vo svojom piatkovom vydaní informuje, že po neúspešnej snahe štátu sa
príležitosti chopil slovenský súkromník. Priestor na organizáciu celého projektu zaistili majitelia

Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar.
Podnikatelia podľa periodika využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. "Pravdepodobne sa
podarí získať rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v novovybudovanej
železničnej stanici Adler," cituje denník Alexandra Linczényia, riaditeľa Agentúry Roko, ktorú Beljajev
poveril organizáciou Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii, ešte podľa
Hospodárskych novín nie je známe.
Denník ďalej uvádza, že prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú
základnou filozofiou domu, podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV).
"O iniciatíve spoločnosti Tatravagónka sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Určite ju podporíme a
spolupracovať chceme," hovorí generálny sekretár SOV Jozef Liba. To, či súkromný dom dostane aj
oficiálny status Slovenského domu v dejisku zimnej olympiády, bude závisieť od konkrétnej ponuky, s
ktorou Beljajev príde, dodáva periodikum.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdil Hospodárskym novinám dôležitosť rozhodovania Jozef
Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na to, aby
olympijský dom dostal očakávaný punc a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je podľa odborníkov
potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny
ako takej či jej cestovného ruchu. "V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia
ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji," dodal Orgonáš.
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31. Slovenský dom v Soči bude, zaplatí ho súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 17/01/2014; TASR]
Bratislava (TASR) - Slovensko sa na zimných olympijských hrách v Soči nakoniec bude prezentovať vo
vlastnom dome. Denník Hospodárske noviny vo svojom piatkovom vydaní informuje, že po neúspešnej
snahe štátu sa príležitosti chopil slovenský súkromník. Priestor na organizáciu celého projektu zaistili
majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar.
Podnikatelia podľa periodika využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. "Pravdepodobne sa
podarí získať rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v novovybudovanej
železničnej stanici Adler," cituje denník Alexandra Linczényia, riaditeľa Agentúry Roko, ktorú Beljajev
poveril organizáciou Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii, ešte podľa
Hospodárskych novín nie je známe.
Denník ďalej uvádza, že prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú
základnou filozofiou domu, podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV). "O iniciatíve spoločnosti
Tatravagónka sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Určite ju podporíme a spolupracovať chceme,"
hovorí generálny sekretár SOV Jozef Liba. To, či súkromný dom dostane aj oficiálny status Slovenského
domu v dejisku zimnej olympiády, bude závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde, dodáva
periodikum.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdil Hospodárskym novinám dôležitosť rozhodovania Jozef
Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na to, aby
olympijský dom dostal očakávaný punc a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je podľa odborníkov
potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny
ako takej či jej cestovného ruchu. "V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia
ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji," dodal Orgonáš.
Foto: TASR
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32. Hrušovský: Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 17/01/2014; Spravodajstvo; TASR]
Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer) si kupuje podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ), podľa ktorého bude Ficova

kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Pavol Hrušovský.
Autor - SITA, Ján Slovák
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. Upozornil na to portál Pluska.sk. "V nej žiada finančnú
podporu v hodnote niekoľko tisíc eur pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že
"zneužívanie peňazí občanov na nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru), minister kultúry Marek Maďarič (Smer),
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident
KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda ZMOS a
primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV
Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol, že by
podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od Úradu
vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem. Vedeli,
že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
Všetky články o prezidentských voľbách

Späť na obsah

33. Rozhorčený Hrušovský: Fico si kupuje podporu za štátne peniaze!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 17/01/2014; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA - Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje podporu osobností za
štátne peniaze. Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa
ktorého bude Ficova kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda

ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
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34. Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze, tvrdí Hrušovský
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 17/01/2014; Aktuality.sk; TASR]
Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa ktorého bude Ficova
kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Usvedčuje ho žiadosť o finančnú podporu
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Kto bol na obede?
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.

Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
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35. Fico si za štátne peniaze kupuje osobnosti, vyhlásil Hrušovský
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 17/01/2014; HNonline, Slovensko; tasr]
Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa ktorého bude Ficova
kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Jarošova žiadosť o finančnú podporu
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Prezidentský kandidát Pavol Hrušovský. Snímka: HN/Peter Mayer
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Osobnosti, o ktoré sa Fico opiera
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
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36. P. HRUŠOVSKÝ: R. Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 17/01/2014; Slovensko; TASR]
Robert Fico odmietol, že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za
dotácie, ktoré dostali od Úradu vlády SR.
Bratislava 17. januára (TASR) - Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje

podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa ktorého bude Ficova
kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
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37. Ruských turistov na olympiáde lákať nebudeme
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 17/01/2014; Spravodajstvo; Eva Žgravčáková Pravda]
Zimné olympijské hry v Soči, ktoré štartujú o 21 dní, mali Slovensku poslúžiť aj na prezentáciu krajiny
pred zvyškom sveta.
Olympijský dom v Londýne hostil slovenských športovcov, v Soči Slovensko podobný priestor mať
nebude.
Autor - SITA, Jozef Jakubčo
Ruskí turisti totiž každoročne vo veľkom navštevujú slovenské Tatry a prevádzkovatelia hotelov a
penziónov sa často nevedia dočkať zlatého týždňa, keď na letisku v Poprade pristanú lietadlá s Rusmi,
Bielorusmi a Ukrajincami.
Bez národného olympijského domu však bude zložité poukázať na krásy Slovenska a nalákať sem ešte
viac Rusov. Odhaduje sa, že zimné Tatry oslovujú každoročne okolo desaťtisíc po rusky hovoriacich
ľudí.
"V prípade zimných olympijských hier v Soči ide v porovnaní s minulými rokmi o neúmerne vysoké
finančné náklady a aj z tohto dôvodu sa nielen Slovensko, ale aj ďalšie krajiny rozhodli, že nebudú mať
svoj národný dom v dejisku olympiády," vysvetľuje Martin Kóňa, hovorca rezortu dopravy a regionálneho
rozvoja. Ako však Kóňa podotkol, v Soči bude fungovať dočasné detašované pracovisko veľvyslanectva
SR v Moskve, ktoré okrem konzulárnych a protokolárnych funkcií bude poskytovať aj priestor na

prezentáciu krajiny.
Slovenský dom však vie nielen jedlom, vínom či kultúrnym programom priblížiť to, čo u nás cudzinec
nájde. Neraz sú medzi hosťami v slovenskom dome aj zástupcovia zahraničných touroperátorov. Podľa
Slovenského olympijského výboru je zohnať partnerov na prevádzku domu vecou externej agentúry,
ktorá dostala od výboru pridelenú licenciu. Výbor však argumentuje cenou a tým, že Soči pýtalo za domy
omnoho viac, ako boli zvyknutí z ostatných olympijských hier. V obmedzených podmienkach sa bude
krajina tentoraz prezentovať na veľvyslanectve.
"V priestoroch detašovaného pracoviska veľvyslanectva bude inštalovaná výstava Slovenskí olympionici.
Budú tam k dispozícii propagačné materiály a reklamné spoty, ktoré návštevníkom prezentujú najkrajšie
kúty Slovenska, ako aj možnosti trávenia dovolenky pre zahraničných turistov, všetko v anglickej aj
ruskej jazykovej mutácii. Veľvyslanectvo v Moskve takisto pripravilo prezentáciu Slovenska ako
účastníka ZOH na zimnom štadióne v Parku Ermitáž v Moskve a v Slovenskom inštitúte v Moskve bude
fungovať osobitná fan zóna," približuje Peter Susko z tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí.
Rezort školstva a športu už požiadali o participáciu na výdavkoch s olympijskými a paralympijskými
hrami vo výške 7-tisíc eur. Napríklad počas letných olympijských hier v Londýne bol slovenský dom na
lukratívnej Pall Mall Street v priestoroch patriacich kráľovskej rodine. Štát vtedy za národný dom zaplatil
455-tisíc eur. Koľko bude štát celkovo stáť prezentácia krajiny počas aktuálne najsledovanejšej športovej
akcie, rezort zahraničia neuviedol. Slovenská agentúra pre cestovný ruch vraj nepripravila nič špeciálne
v súvislosti s olympijskými hrami.
"Dodali sme pre potreby prezentácie Slovenska reklamné banery, ako aj informačné a prezentačné
materiály, ktoré budú k dispozícii pre návštevníkov a záujemcov o Slovensko," vraví Martin Šebesta,
hovorca agentúry. Minulý rok dostala agentúra štátne dotácie na podporu cestovného ruchu vo výške
6,3 milióna eur. Skutočne sa však použilo necelých 5 miliónov eur. Tento rok má agentúra k dispozícii až
8 miliónov eur.
Slovensko odprezentuje na výstavách v Rakúsku, vo Fínsku, v Česku, Maďarsku, USA, vo Švédsku, na
Ukrajine, v Číne či v Nemecku. Tento mesiac napríklad prostredníctvom Fun rádia podporujú slovenské
lyžiarske rezorty. Vlani na jeseň sa Slovensko predstavilo reklamou na najsledovanejšom športovom
kanále Eurosport. Olympijské hry v Soči si podľa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch nevyžiadali z
rozpočtu ani cent. Naša krajina sa pritom spoločne s Poľskom uchádza o zimné olympijské hry v roku
2022 a toto by bol tiež priestor, ako ukázať na seba a dokázať svetu, či na to máme.
Slovenský dom v Soči zaplatí súkromník
Slováci sa na olympijských hrách v Soči nakoniec budú prezentovať vo vlastnom dome. Po zmarení
snáh štátu zriadiť v dejisku hier Slovenský olympijský dom sa príležitosti chopil slovenský súkromník.
Priestor na organizáciu celého projektu zaistili majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar.
Informuje o tom v piatkovom vydaní denník Hospodárske noviny.
Podnikatelia podľa periodika využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. "Pravdepodobne sa
podarí získať rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania v novovybudovanej
železničnej stanici Adler," cituje denník Alexandra Linczényia, riaditeľa Agentúry Roko, ktorú Beljajev
poveril organizáciou Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii i nová vyjednaná cena
ešte podľa Hospodárskych novín nie sú známe.
Denník ďalej uvádza, že prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú
základnou filozofiou domu, podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV). "O iniciatíve spoločnosti
Tatravagónka sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Určite ju podporíme a spolupracovať chceme,"
hovorí generálny sekretár SOV Jozef Liba. To, či súkromný Slovenský dom dostane aj oficiálny status
Slovenského olympijského domu, bude závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde, dodáva
periodikum.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdil Hospodárskym novinám dôležitosť rozhodovania Jozef
Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na to, aby
olympijský dom dostal očakávaný punc a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je podľa odborníkov
potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny
ako takej či jej cestovného ruchu. "V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia
ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji," dodal Orgonáš.
(TASR)
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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38. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 20/01/2014; 02/2014; s.: 13; téma; Redakcia]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko. - Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o
dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v
Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied - Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program
druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied
ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový
študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva - Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium
Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v
poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej
rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných
laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných
pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom
poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení - Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni
divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta - V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej
aj externej forme. Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu
nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.

Zdroj - vysoké školy (or)
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39. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 20/01/2014; 02/2014; s.: 11; Téma, inzercia; or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto
študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne
hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii
hospodárskeho života. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v
odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske
študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St.
Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
- Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom
akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného
programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied
- Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
- Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta
- V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme.
Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj

externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014. Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK

Späť na obsah

40. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 20/01/2014; 02/2014; s.: 8; téma; or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko. - Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o
dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v
Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied - Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program
druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied
ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový
študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva - Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium
Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v
poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej
rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných
laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných
pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom
poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení - Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni
divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta - V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej
aj externej forme. Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu
nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)

Späť na obsah

41. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 20/01/2014; 02/2014; s.: 10; TÉMA/INZERCIA;
vysoké školy (or)]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia. Akadémiaumení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických
umení

Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment. Univerzita
Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur. Pozor,zmenanázvu! Fakulta humanitných vied Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil
jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení. Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky
doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na
túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba
zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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42. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 20/01/2014; 02/2014; s.: 8; téma; vysoké školy (or)]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko. - Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o
dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v
Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied - Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program
druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied
ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový
študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva - Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium
Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v
poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej
rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných
laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných
pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom
poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení - Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni
divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta - V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej
aj externej forme. Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu
nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
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43. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 20/01/2014; 02/2014; s.: 22; VZDELÁVANIE; or, or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
- Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom
akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného
programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied
- Aplikovaná geológia
Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia
(denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3.
stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Vinárstvo
Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký
záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a akciových
spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a
výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov inštitúcií a
podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo

firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky
Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk pre
európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni.
Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni.
Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémiau mení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
- Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment. Univerzita
Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta
- V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme.
Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014. Zdroj - vysoké školy (or)
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44. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 23; VYSOKÉ
ŠKOLY; or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko. l Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o
dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v
Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia
Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia
(denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3.
stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo
Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký
záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a akciových
spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a
výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov inštitúcií a
podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo
firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
Jazyky
Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk pre
európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni.
Lekárska fakulta
Neurológia na III. stupni.
Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémiaumení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor,zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014. Zdroj - vysoké školy (or)
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45. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 7; VYSOKÉ ŠKOLY;
vysoké školy, or]

PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ
študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto
študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne
hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii
hospodárskeho života. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v
odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske
študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St.
Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
- Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom
akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného
programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied
- Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Filozofická fakulta
- Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia. Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických
umení
- Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta
- V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme.
Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014. Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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46. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 21/01/2014; 02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY/INZERCIA; vysoké
školy (or)]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo

Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
- Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom
akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného
programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied
- Aplikovaná geológia
Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia
(denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3.
stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Vinárstvo
Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký
záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a akciových
spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a
výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov inštitúcií a
podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo
firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky
Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk pre
európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni.
Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
- Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta
- V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme.
Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností
Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov. ILUSTRAČNÉ
FOTO: JÁN KROŠLÁK

Späť na obsah

47. Čo platíme exprezidentom? Kováčovi renta 996 eur nestačí
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 20/01/2014; Život, Henrieta Ďurovová]
Po skončení funkcie má prezident nárok na doživotnú rentu, služobné vozidlo s plnou nádržou a na
jedného ochrankára.
Onedlho sa končí volebné obdobie súčasného slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča. Ten sa musí
po dvoch obdobiach prezidentovania porúčať, a tak si zrejme spolu s manželkou Silviou začnú užívať
zaslúžený dôchodok.
Čaká ich život "skoro" bežných ľudí, budú poberať starobné dôchodky, okrem toho však odchádzajúci
prezident dostane doživotnú rentu vo výške 996 eur, služobné auto s "plnou" nádržou a osobného
ochrankára. Ak bude bývalý prezident cestovať, prednášať, všetky náklady bude musieť hradiť už zo
svojho vrecka, prípadne sa dať pozvať. Manželka za výkon čestnej funkcie prvej dámy, pri ktorej sa
venovala charite či reprezentovaniu, žiadne odchodné nedostane.
Už dôchodcovia
Prvým slovenským prezidentom bol Michal Kováč, ktorý bol do funkcie zvolený v roku 1993. Funkčné
obdobie ukončil 2. marca 1998 odovzdaním právomocí vláde SR. Jeho manželka Emília bola
profesorkou na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore zamestnanosti a sociálneho rozvoja a
zároveň zakladateľkou Nadácie Emílie Kováčovej. Podľa bývalého prezidentského fotografa Petra
Brenkusa bola pani Emília vysoko kultivovaná dáma, ktorá elegantne zastávala svoje miesto po boku
manžela. Pani Kováčová je už niekoľko rokov dôchodkyňa, rovnako ako jej manžel. Kováčovci to dnes
jednoduché zrejme nemajú, bývalý prezident totiž trpí Parkinsonovou chorobou, chatrné zdravie má aj
jeho manželka.
Práve on sa niekoľkokrát otvorene posťažoval na nízku rentu, ktorú dostal po odchode z funkcie. Podľa
neho je jedna z najnižších v Európe. Kováč viackrát upozornil, že ako bývalá hlava štátu stále
reprezentuje Slovensko, štát mu na to však dostatočne neprispieva. "Aj preto naša kancelária žiadala,
aby bývalí prezidenti dostávali 75 percent z platu hlavy štátu," vysvetľoval vtedajší hovorca prezidenta
Ján Füle.
Znamenalo by to 5 883 eur. Nuž, prezidenti mali byť radšej asi dlhoroční europoslanci, ktorí majú takéto
kráľovské dôchodky. Michal Kováč žiadal predsedov vlád o finančný príspevok už niekoľkokrát. V
minulosti prosil o finančnú pomoc neúspešne, vyhovela mu až premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS). Zo
svojej rezervy mu dala takmer 20-tisíc eur na chod kancelárie a tiež na opatrovateľku. Podľa
Hospodárskych novín si exprezident takto hradil aj poštovné či telefonické služby.
S rovnakou rentou z funkcie odišiel i druhý slovenský prezident východniar Rudolf Schuster. Prvou
dámou SR v rokoch 1999 až 2004 bola už zosnulá Irena Schusterová. Pani Schusterová patrila medzi
prvé dámy, ktoré sa držali skôr v ústraní. Pracovala ako zdravotná sestra, viac než 30 rokov pôsobila v
košickej detskej nemocnici. Medzi jej záľuby patrili turistika, knihy a pestovanie kvetín. Rudolf Schuster
nedávno oslávil osemdesiat rokov, je o ňom známe, že sa venuje tvorivej činnosti. Je autorom viac ako
30 kníh, rozhlasových pásiem, scenárov k dokumentárnym filmom a režíroval televízne cestopisné
dokumenty. Stále rád fotografuje, filmuje, cestuje a dokonca si vo svojom rodnom Medzeve v novembri
2001 zriadil malé súkromné filmové múzeum.
Nízke odchodné?
"Prezident republiky má po skončení funkčného obdobia nárok na prezidentskú rentu vo výške 996 eur

mesačne a rovnako doživotne mu zostáva k dispozícii služobné auto so šoférom ochrankárom (v jednej
osobe). Protokolárne bývalého prezidenta oslovujeme naďalej pán prezident, hlave štátu po odchode z
funkcie neprislúchajú žiadne iné materiálne výhody ani byt, dom či rezidencia. Všetky životné náklady si
bývalý prezident aj s manželkou musia hradiť z vlastných zdrojov," napísal nám hovorca súčasného
slovenského prezidenta Marek Trubač.
Slovenská prvá dáma nedostane nič. Hoci ide o spoločensky čestnú funkciu, nedostáva počas nej
žiadny plat a nevyplývajú z nej žiadne výnimočné výhody. Na druhej strane prvá dáma nemá žiadne
zákonom prikázané povinnosti, závisí teda len od jej inteligencie, empatie a chuti, ako nás bude
reprezentovať doma i v zahraničí.
Súčasnou slovenskou prvou dámou je Silvia Gašparovičová, ktorá sa vždy prezentovala na úrovni, a
preto jej niet čo zazlievať. Bývalá súdna znalkyňa na oceňovanie nehnuteľností v odbore stavebníctva
pracovala až do prvého zvolenia manžela do funkcie prezidenta ako konateľka stavebnej firmy. Potom
sa práce musela vzdať a osem rokov sa venovala povinnostiam vyplývajúcim z jej spoločenskej funkcie.
Podľa hovorcu hlavy štátu Marka Trubača nemožno osobitne vyčísliť náklady na jej povinnosti a oficiálne
aktivity. "Samostatný úrad, resp. útvar prvej dámy, nie je vytvorený. Sekretariát prezidenta republiky ako
jeden z odborov zabezpečuje výkon funkcie prezidenta republiky a osobný servis prezidenta republiky.
Na tento účel okrem iného vybavuje podľa pokynov prezidenta republiky jeho korešpondenciu a
korešpondenciu jeho manželky, ak ich vybavovanie nepatrí do náplne činnosti iného útvaru. Na
sekretariáte prezidenta republiky pracuje celkovo jedenásť zamestnancov." Všetky doterajšie náklady
vrátane garderóby jej hradil manžel z prezidentského platu, ktorý je 7 844 eur. Manželku slovenského
prezidenta čaká riadny starobný dôchodok.
Vzdajú sa kariéry?
Onedlho nás čakajú prezidentské voľby a tentoraz bude z čoho vyberať! Štrnásti kandidáti a jedna
kandidátka. Príjemnou zmenou bude kandidatúra Heleny Mezenskej, zaujímavý pritom bude fakt, že
hoci má dospelú dcéru, je slobodná, a tak by sme sa v prípade jej víťazstva museli vyrovnať s otázkou
prvej dámy, vlastne prvého pána. Podobnú dilemu sme riešili pri prezidentskej kandidatúre Magdy
Vášáryovej, ktorej manželom je Milan Lasica, a Ivety Radičovej, ktorej partnerom bol Ján Riapoš.
Najväčšmi rezonujúci prezidentskí kandidáti sú ženatí, otázne preto je, či ich manželky dobrovoľne
prijmú čestnú funkciu a vzdajú sa doterajšej kariéry. Toto platí najmä v prípade aktívnych žien, ktoré ešte
nie sú v dôchodkovom veku, napríklad Svetlany Ficovej, ktorá je odborníčkou na občianske procesné
právo a túto oblasť vyučuje aj na vysokej škole.
Manželka ďalšieho kanditáta Jána Čarnogurského Marta je síce na dôchodku, ale stále pôsobí ako
poslankyňa miestneho zastupiteľstva a má za sebou úspešnú stavbársku kariéru. "Zákon nerieši, či
môžem vykonávať funkciu poslankyne a zároveň prvej dámy," povedala nám. "Takže by som si zrejme
ďalej plnila aj poslanecké povinnosti."
Škoda, že kandidáti na prezidentskú funkciu nezverejňujú na seba nejaké priame kontakty, zvyčajne je
to iba emailová adresa. Preto sa nám nepodarilo zistiť, čo robí manželka Pavla Hrušovského z KDH.
Tretia manželka Milana Kňažka je bývalá baletka SND Eugenia, dnes je konateľkou firmy, ktorú vlastní
spolu s manželom. Druhá manželka kandidáta Andreja Kisku vlastní malý obchod s darčekmi, hračkami,
so suvenírmi a s umeleckými predmetmi v centre Popradu. "V prípade môjho zvolenia sa bude hlavne
venovať tomu, čomu sa venovala aj doteraz – starostlivosti o naše malé deti a popritom svojmu
obchodu," napísal nám.
Čo čaká budúceho prezidenta?
Okrem dobrého platu aj množstvo atraktívnych výhod vrátane cestovania po svete. Sídlo hlavy štátu je v
centre Bratislavy, v niekdajšom letnom sídle grófa Grassalkoviča zo 60. rokov 18. storočia. Vladimír
Mečiar plánoval v prípade svojho zvolenia premiestniť sídlo úradu na Bratislavský hrad, Ivan Gašparovič
však namietal, že súčasné sídlo v bývalom Pionierskom paláci je dostačujúce.
Ako rezidencia hlavy štátu mala slúžiť aj vila na Slavíne. Kancelária prezidenta SR ju kúpila v roku 1991
za 36 miliónov korún od Východoslovenských železiarní v časoch bačovania Alexandra Rezeša. Ako sa
neskôr ukázalo, bol to dobrý kšeft, ale nie pre úrad hlavy štátu, vila je dodnes nevyužitá.
Plat prezidenta republiky predstavuje štvornásobok platu poslanca Národnej rady SR, ktorý poberá
trojnásobok priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Aktuálne je to okolo 7 844 eur.
Okrem toho mu patria aj paušálne náhrady. Aktivity prezidenta zabezpečuje Kancelária prezidenta SR.
Momentálne má 101 zamestnancov, jej rozpočet sa pohybuje okolo 4 miliónov eur ročne. Okrem sídla v
Bratislave k nej patria regionálne pracoviská v Košiciach a Banskej Bystrici. Ostáva mu i diplomatický
pas.

Aj povinnosti
Prezident reprezentuje krajinu v zmysle Ústavy SR navonok a dovnútra a zabezpečuje riadny chod
ústavných orgánov. Medzi jeho najvýznamnejšie kompetencie patrí zvolávanie ustanovujúcej schôdze
NR SR, možnosť rozpustiť parlament, podpisovanie a vetovanie zákonov a vyhlasovanie referenda. Má
tiež právo podávať Národnej rade SR správy o stave republiky, odpustiť alebo zmierniť tresty uložené
súdmi v trestnom konaní, prípadne zahladiť odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.
Menuje veľvyslancov, profesorov, povyšuje do generálskych hodností, udeľuje vyznamenania, podpisuje
najdôležitejšie medzinárodné zmluvy.
Autor - Život, Henrieta Ďurovová
Renta prezidentov v zahraničí
Maďarsko 5 599 eur
Poľsko 4 979 eur
Česko 2 064 eur
Slovensko 995 eur
Rudolf Schuster a Michal Kováč si už prezidentský dôchodok užívajú, Ivan Gašparovič sa naň poberie o
pár mesiacov.
Autor fotografie: anc
Prvý slovenský prezident Michal Kováč dnes žije v ústraní.
Rudolf Schuster bol druhým slovenským prezidentom.
V rodnom Medzeve si Schuster založil vlastné múzeum.
Ivan Gašparovič s manželkou Silviou budú onedlho žiť ako bežní dôchodcovia.
Helena Mezenská je parlamentným nováčikom. Stane sa našou prvou prezidentkou?
Ambíciu stať sa prezidentom má aj dlhoročný politik Ján Čarnogurský.
Po rokoch sa na politickú scénu vracia herec Milan Kňažko.
Ktovie, prečo sa rozhodol kandidovať Pavol Hrušovský.
Bude na prezidentskej stoličke sedieť súčasný premiér Robert Fico?
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48. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 22; VZDELÁVANIE; Redakcia]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta l Ekonómia a právo Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1.
stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického
základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických
znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi študijného programu získajú univerzitné
vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc.
(bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných
univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko. l
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Fakulta prírodných vied l Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program
druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied
ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový
študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva l Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium
Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v
poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej
rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných
laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných
pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom
poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta l Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk
a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta l Neurológia na III.
stupni. Prírodovedecká fakulta l Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení l Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni
divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta l V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj
externej forme. Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu
nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014. Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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49. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Liptovské noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 17; VYSOKÉ
ŠKOLY/INZERCIA; vysoké školy (or)]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto
študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne
hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii
hospodárskeho života. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v
odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske
študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St.
Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Filozofická fakulta
Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémiaumení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických umení
Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor,zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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50. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Oravské noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 8; TÉMA/ INZERCIA;
Redakcia]
Prinášame prehľad akreditovaných študijných programov, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy

možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni
Lekárska fakulta
Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur. Pozor,zmenanázvu! Fakulta humanitných vied Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil
jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení. Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky
doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na
túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba
zaslať do 28. februára 2014. Zdroj - vysoké školy (or)
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51. Neprehliadnite novú ponuku štúdia
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 21; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; or]
NOVINKY - UVEREJŇUJEME novoakreditované študijné programy, ktoré sú aktuálne teraz v ponuke
slovenských vysokých škôl.

Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni.
Lekárska fakulta
Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémiau mení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Na študijnom odbore divadelné umenie ponúka fakulta v bakalárskom stupni štúdium divadelného
manažmentu. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor,zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj

externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať svoje prihlášky, budú teda po 1.
januári už musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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52. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Žiarskej Kotliny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 15; TÉMA/ INZERCIA;
or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto
študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne
hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii
hospodárskeho života. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v
odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske
študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St.
Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Filozofická fakulta
Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémiaumení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických umení
Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor,zmena názvu!

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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53. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 20; kam na vysokú školu;
or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko. - Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o
dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v
Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied - Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program
druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied
ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový
študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva - Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium
Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v
poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej
rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných
laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných
pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom
poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení - Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni
divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Filozofická fakulta - V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej
aj externej forme. Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu
nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)

Späť na obsah

54. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Senec-Pezinok; 21/01/2014; 02/2014; s.: 6; téma/inzercia; vysoké školy
(or)]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko. - Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o
dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v
Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied - Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program
druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied
ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový
študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva - Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium
Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v
poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej
rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných
laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných
pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom
poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení - Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni
divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta - V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej
aj externej forme. Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu
nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.

Späť na obsah

55. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 10; VZDELÁVANIE /
INZERCIA; or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto
študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne
hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii
hospodárskeho života. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v
odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske
študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St.
Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Filozofická fakulta
Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta
Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia.

Akadémiaumení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických umení
Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor,zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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56. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 21/01/2014; 02/2014; s.: 13; TÉMA /
INZERCIA; or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava Národohospodárska fakulta
Ekonómia a právo Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto
študijného programu nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne
hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii
hospodárskeho života. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v
odboroch Národné hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske
študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St.
Gallen, Švajčiarsko, alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom akademickom
roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného programu
Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Fakulta prírodných vied
Aplikovaná geológia Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia
Aplikovaná geológia (denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického
roku 2014/2015 v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Vinárstvo Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o
ktoré bol veľký záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a
akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie
hrozna a výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov
inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho
priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Filozofická fakulta
Jazyky Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk
pre európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni. Lekárska fakulta

Neurológia na III. stupni. Prírodovedecká fakulta
Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémiaumení v Banskej Bystrici Fakulta dramatických umení
Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment.
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta
V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Pri
anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor,zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
Viac možností Do prihlášky na štúdium môžete napísať aj niektorý z novoakreditovaných programov.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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57. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 21/01/2014; 02/2014; s.: 9; VYSOKÉ ŠKOLY;
or]
PRINÁŠAME NOVOAKREDITOVANÉ študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami.
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Obdobné bakalárske študijné programy
možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko,
alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.
- Ďalší dvojaký diplom K existujúcim zmluvám o dvojakých diplomoch pribudne v budúcom
akademickom roku aj dvojaký diplom s univerzitou v Štrasburgu (štúdium v anglickom jazyku, študijného
programu Medzinárodný manažment).
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied
- Aplikovaná geológia
Už druhýkrát sa bude dať hlásiť na nový študijný program druhého stupňa štúdia Aplikovaná geológia
(denné a externé štúdium). Fakulta humanitných vied ponúka od akademického roku 2014/2015 v 3.
stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia nový študijný program Translatológia.

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Vinárstvo
Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký
záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a akciových
spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a
výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov inštitúcií a
podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo
firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Filozofická fakulta
- Jazyky
Novými študijnými programami sú v tomto akademickom roku: anglický jazyk a nemecký jazyk pre
európske inštitúcie a ekonomiku na I. stupni.
Lekárska fakulta
- Neurológia na III. stupni.
Prírodovedecká fakulta
- Progresívne materiály na III. stupni štúdia.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
- Na študijnom odbore divadelné umenie otvorili v bakalárskom stupni divadelný manažment. Univerzita
Konštantína Filozofa Nitra
Filozofická fakulta
- V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme.
Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Pozor, zmena názvu!
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponesie od 1. januára 2014 názov
Filozofická fakulta. Ako nás ubezpečil jej dekan Vladimír Biloveský, jej poslanie sa tým nemení.
Uchádzači o štúdium sa môžu hlásiť na všetky doterajšie akreditované študijné programy v dennej aj
externej forme štúdia. Uchádzači, ktorí budú na túto fakultu posielať prihlášky, budú teda po 1. januári už
musieť uviesť jej nový názov. Prihlášku treba zaslať do 28. februára 2014.
Zdroj - vysoké školy (or)
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58. AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL: ŤAHÚŇ SLOVENSKEJ EKONOMIKY
[Téma: Ekonomická univerzita; Kilometer; 22/01/2014; 01/2014; s.: 30; TRH A AUTOMOBILY; Redakcia]
Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od
produkcie až po zamestnanosť. Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by tieto ukazovatele skonkretizovala
a reálne znázornila úlohu automobilového odvetvia v našej spoločnosti, zadal odborníkom z
Ekonomickej univerzity v Bratislave Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Výsledky štúdie s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku
prezentoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej rektor prof. Rudolf Sivák zdôraznil: ,,Automobilový priemysel

je mimoriadne aktuálnou problematikou. Je to jediné odvetvie v našej ekonomike, v ktorom je priamo aj
nepriamo zamestnaných viac ľudí, ako to bolo v predkrízových rokoch," skonštatoval s tým, že okrem
priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na
Slovensku. Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR, doplnil: ,,Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov
automobilovej produkcie. Naším súčasným hlavným cieľom je optimalizovať podmienky pre
zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu." Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie
prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po
petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná
spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku. V
tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo
zamestnaných viac ako 60 000 zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných
nepriamo, takže celkove sú na automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000
ľudí. To predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti na Slovensku. V roku 2012 sa prvýkrát od roku 1995
podarilo dosiahnuť pozitívne saldo obchodnej bilancie Slovenskej republiky. Prof. Luptáčik vysvetľuje:
,,Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 % celkového vývozu a zároveň 20 %
celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur." Automobilový priemysel generuje
priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska. Doc. Štefan Rehák z Katedry regionálneho rozvoja a verejnej
správy Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty:
,,Multiplikátor produkcie automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to
zdroj ďalšieho rastu pre Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 firiem, ktorých predmet podnikania je v
tomto odvetví." Ide prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 % vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich
je v rukách zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy. ,,Z regionálneho rozloženia auto
mobilových producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto produkcie profituje západné
Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 % firiem," dodáva Rehák. Pričom 50 % produkcie je vytvorených
firmami, ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od
výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že
najviac z automobilového priemyslu ťažia kraje Žilinský, Bratislavský a Trnavský, v ktorých sídlia
automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigráciu pracovnej sily, rast
priemernej mzdy a dopytu. Jaroslav Holeček zo ZAP SR na záver zhodnotil, že prezentované výsledky
dávajú automobilovému priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. ,,Na to potrebujeme predovšetkým
vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny
rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok, ktorá je priamo závislá od
zákonníka práce," doplnil Holeček. ,,Som rád, že vznikla táto jedinečná štúdia. Jej presvedčivé výsledky
pomôžu Zväzu automobilového priemyslu pri argumentácii a presadzovaní jeho zámerov smerujúcich k
ďalšiemu napredovaniu automobilového priemyslu na Slovensku."
Tržby z automobilovej výroby
v mil. eur 2008 2009 2010 2011 2012
Produkcia automobilová ha priemyslu 13 344 9 807 13 371 16 754 20 367
Produkcia generovaná u dodávateľov 3 853 2 699 3 596 4002 4 714
Indukovaná produkcia 3 257 2 512 2 680 3 449 3 868
Celková generovaná produkcia 20 987 15 398 20086 24 697 29 689
zdroj: štúdia EUBA 2013
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59. Jaroš pýtal, iní dostali
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 23/01/2014; s.: 2; Aktuálne; EVA PRISTAŠOVÁ]
Ako Robert Fico prideľoval svoje dotácie?
Autor Tisícročnej včely Peter Jaroš sa pred týždňom strápnil tým, že na obed, kde vyjadril podporu
prezidentskému kandidátovi Robertovi Ficovi, priniesol rovno aj žiadosť o dotáciu. Denník Plus JEDEN
DEŇ zistil, že iní pri stole pýtať nemuseli, pretože už im predtým niečo kvaplo.
Prekvapením bol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý naposledy vyjadroval
priazeň Ivete Radičovej. Jeho neziskovej organizácii Fico zo svojej rezervy podľa Centrálneho registra
zmlúv len mesiac pred obedom priklepol 25-tisíc eur na budúcoročný festival Art Film Fest. Okrem toho
futbalový zväz dostal 3,5-tisíc. na organizáciu Futbaloví internacionáli Slovenska. "Nemám v pláne nič,
nič osobné od neho," odpovedal pritom nedávno na otázku denníka Plus JEDEN DEŇ, či bude od
premiéra niečo pýtať. Ako vidno, ani nemusel. Dotácia 20-tisíc eur na projekt Korčuľuje celé Slovensko
sa ušla aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja, ktorému šéfuje Igor Nemeček. "Nemá to s tým nič
spoločné, riešili sme to v rámci výziev cez splnomocnenca vlády pre šport," povedal Nemeček s tým, že
ani nevie, odkiaľ ich splnomocnenec zohnal.
Je to urážka?

V marci získala 10-tisíc eur Jednota dôchodcov na Slovensku. "Tá dotácia bola na počítače. Kiežby nás
aj iní podporili," povedal jej šéf Ján Lipiansky, ktorý tiež sedel na obede. Fico potešil aj rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Mesiac pred obedom poskytol klubu Slávia
Ekonomická univerzita sumu 7 300 eur. Okrem toho dal univerzite ešte koncom roka 2012 päťtisíc na
kongres a dve tisícky na dopravu súboru na festival. Premiér Fico podľa svojej hovorkyne Beatrice
Szabóovej podporil inštitúcie, nie súkromné osoby. Svoju rezervu využíva v súlade so zákonom.
"Účelové spájanie podpory niektorých projektov s prejavom sympatií je urážkou týchto slovenských
osobností," konštatovala hovorkyňa.
Baránek: Kupuje si ich za štátne
Politológ Ján Baránek si myslí, že Fico si prideľovaním dotácií kupuje podporu osobností za štátne
peniaze. Napriek tomu, že Fico podporil záslužné projekty, vidí tam konflikt: "Nemá z postu premiéra
kandidovať, mal odstúpiť a poveriť nejakého podpredsedu, takto je to príliš okaté." (ep)
Rudolf Sivák
7 300 eur
RUDOLF SIVÁK: Športový klub Ekonomickej univerzity dostal 7 300 eur.
Ján Lipiansky
10 000 eur
JÁN LIPIANSKY: Dôchodcom pribudlo na počítače 10 000 eur.
Ján Kováčik
28 500 eur
JÁN KOVÁČIK: Len na Artfilm dostal 25-tisíc, ďalších 3 500 získal futbal.
Igor Nemeček
20 000 eur
IGOR NEMEČEK: Podpora ľadovému hokeju získala dotáciu 20 000 eur.
OBED U FICA: Mnohým z neho kvaplo viac než len dobré jedlo a víno.
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60. Vysoké školy nemajú na vyššie platy peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 23/01/2014; s.: 5; správy; Daniela Balážová]
Daniela Balážová(c) Bratislava
Sľubované zvyšovanie platov vysokoškolských učiteľov o tri percentá je zatiaľ len na papieri. Verejné
vysoké školy sú v rozpočtovom provizóriu, z ministerstva školstva dostávajú len zálohové platby. Rezort
totiž zatiaľ nerozhodol o dotáciách jednotlivým vysokým školám. Podľa zástupcov vysokých škôl
ministerstvo hľadá spôsob, ako sa vyrovnať s menším balíkom peňazí, ktoré sa pre vysoké školy
naplánovali na tento rok v štátnom rozpočte. "Zvyšovanie platov učiteľov o tri percentá bol prísľub, pri
rozpočtovom provizóriu je to nereálne," hovorí Libor Vozár, predseda Slovenskej rektorskej konferencie.
Vysoké školy majú tento rok prísť o približne 20 miliónov eur, zároveň by však mali zvyšovať platy
učiteľov aj nepedagogických zamestnancov. Platy všetkých zamestnancov vysokých škôl sa podľa
nariadenia vlády majú zvýšiť o 16 eur, platy učiteľov a výskumných pracovníkov na základe kolektívneho
vyjednávania o tri percentá. Aj keď na vyššie mzdy by malo ísť približne 10,5 milióna, ktoré má mať na
tento účel rezort školstva, vysokým školám bude stále chýbať 10 miliónov. Kde sa šetrenie najviac
prejaví, zatiaľ nie je jasné. Vedenie školských odborov ministerstvo požiadalo, aby sa krátenie rozpočtu
nedotklo funkčných platov zamestnancov vysokých škôl. "Nemôžem vychádzať z prísľubov. Pre mňa je
záväzný zákon, štátny rozpočet, ktorý prijal parlament, a v ňom zvýšenie platov pre vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov o tri percentá nie je," zdôrazňuje predseda Rady vysokých škôl
Viktor Smieško, ktorý pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Na fakulte riešili aj zvýšenie platov všetkých zamestnancov vysokých škôl o 16 eur tak, že o rovnakú

sumu znížili osobné ohodnotenie. "Zvýšenie teda nebolo žiadne," tvrdí Smieško. "Dostali sme nové
tabuľky, kde má každý o 16 eur viac. Ale keďže sme v provizóriu, nemáme zvýšený rozpočet. Tvrdia
síce, že na zvyšovanie platov majú 10 miliónov eur a že ich dajú vysokým školám, ale my ich fyzicky
nemáme," hovorí Smieško. O zvyšovaní platov učiteľov o tri percentá nehovoria ani ďalšie vysoké školy,
všetky sa zatiaľ pri obmedzenom financovaní snažia riešiť 16-eurové zvýšenie pre všetkých
zamestnancov. "Áno, bude treba pristúpiť k šetreniu na iných zložkách platu," konštatuje rektorka
Univerzity Mateja Bela Beata Kosová. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave nateraz
nepredpokladajú znižovanie osobného ohodnotenia. "Osobné príplatky zamestnancov univerzity budú
však tak ako doteraz počas kalendárneho roku viackrát prehodnocované," tvrdí Kamila Nemcová z
komunikačného oddelenia Ekonomickej univerzity. "Ak sa na jednej strane pridá, niekde inde sa bude
musieť ubrať," hovorí kvestor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Karol László. To, či sa platy
na ich univerzite skutočne budú zvyšovať, sa podľa neho ukáže, až keď budú mať rozpis dotácie. "Ak sa
potvrdí pokles, bude na rozhodnutí dekanov jednotlivých fakúlt, či na mzdy obetujú dodatočné zdroje,
ktoré sú určené napríklad na spolufinancovanie projektov z eurofondov, alebo budú zvažovať redukciu
pracovníkov prípadne znižovanie platov," dodáva. Zvyšovanie platov učiteľov pri nižšom balíku financií
na vysoké školy tak môže v konečnom dôsledku znamenať prepúšťanie najmä tých pedagógov, ktorí
majú zmluvy na dobu určitú, uberanie z osobných príplatkov, ale aj obmedzenie výskumnej práce na
vysokých školách. Niektoré školy už pripustili, že hľadajú spôsoby ako šetriť, aj keď o konkrétnych
opatreniach nechcú zatiaľ hovoriť. "Pri rozpočtovom provizóriu škola nemôže riešiť nič do budúcnosti,
ani úsporné opatrenia," upozorňuje Vozár. Rezort školstva sľubuje, že rozpis dotácií by zástupcovia
vysokých škôl mali dostať na vyjadrenie do konca januára. "Na ďalšie otázky bude možné odpovedať až
po schválení metodiky," poznamenali z tlačového odboru rezortu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Verejné vysoké školy sú v rozpočtovom provizóriu, z ministerstva školstva dostávajú len zálohové platby.
FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ PILC © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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61. Ženy v úzadí
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 23/01/2014; 04/2014; s.: 8,9,10,11; aktuálne; LENKA JURÍKOVÁ]
Manželky či deti kandidátov na prezidenta chcú SÚBOJ O VSTUPENKU DO GRASALKOVIČOVHO
PALÁCA pozorovať skôr z diaľky.
Keď sa vlani po boku budúceho českého prezidenta Miloša Zemana začala v rámci kampane objavovať
jeho dcéra Kateřina, pôsobilo to ako milé oživenie. Niet pochýb o tom, že táto šarmantná blondínka
dokázala prilákať zopár desiatok ešte nerozhodnutých voličov, hlavne tých, ktorí išli k urnám prvýkrát.
Pre médiá sa vtedy vyjadrila, že do kampane sa zapojila ,,preto, aby som mohla svojho otca ukázať v
inom svetle. Ako ho vidím ja v role otca, nielen ako ho poznajú ľudia v role politika". Jej hlavná úloha
spočívala v tom ,,byť videná". Objavovala sa všade tam, kde jej otec, sprevádzala ho na politických
mítingoch, robila mu reklamu v médiách a nakrútila s ním aj videoklip. A zabralo to! Po víťazstve nad
Karlom Schwarzenbergom Zeman zhodnotil: ,,Nebyť mojej dcéry, nikdy by som ho neporazil!" Ktovie, či
sa v prípade, ak sa Zeman bude snažiť o znovuzvolenie, podujme na túto úlohu znova. Po tom, ako sa
na verejnosti objavilo video z istej pornoakcie, na ktorej sa zúčastnila aj Kateřina Zemanová, je okolo
prezidentovej dcéry až podozrivé ticho. Na spoločenských akciách ho dnes sprevádza manželka Ivana,
ktorá sa počas kampane držala skôr v úzadí, až sa o nej hovorilo ako o pani Colombovej.
Ako to bude u nás?
Asi nie inak. Už podľa toho, ako jednotliví kandidáti dosiaľ vystupovali na verejnosti a v médiách, to
vyzerá tak, že rodinných príslušníkov do tejto politickej hry nezapájajú. Ich manželkám sme položili
niekoľko otázok, z ktorých vyplýva, že hoci svojich partnerov podporujú, počas kampane sa budú držať s
deťmi skôr v úzadí. O tom, ktorá z manželiek sa stane prvou dámou, sa rozhodne už v marci, v prvom
alebo druhom kole volieb. Dosiaľ sa v Grasalkovičovom paláci vystriedali tri - v rokoch 1993 až 1998
pani Emília Kováčová, inak profesorka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v rokoch 1999 až 2004
to bola Irena Schusterová, ktorá dovtedy pracovala ako zdravotná sestra, a terajšou prvou dámou je
projektantka a súdna znalkyňa Silvia Gašparovičová. Medzi súčasnými partnerkami kandidátov sú
chemička, právnička i stavebná inžinierka. Nech by sa v prestížnej pozícii ocitla ktorákoľvek z nich,
podľa našich zákonov nie je nutné, aby sa vzdala svojej profesie. ,,Žiadna ústavná ani zákonná
povinnosť, ktorá by obmedzovala manželku prezidenta republiky vo výkone jej zamestnania, neexistuje,
to znamená, že manželka zvoleného prezidenta republiky môže aj naďalej pokračovať vo svojej
predchádzajúcej pracovnej činnosti. Býva však spoločenskou zvyklosťou, že manželka prezidenta
ukončí, respektíve preruší svoju pracovnú činnosť a venuje sa povinnostiam prvej dámy najmä v spojení
s charitatívnou činnosťou," hovorí právnik JUDr. Allan Böhm z advokátskej kancelárie Böhm & Partners.

Nešťastné Amnestie
Rozhodovanie o tom, kto sa stane novým prezidentom, pripadá mnohým ľuďom bezvýznamné aj
vzhľadom na to, že veľká časť jeho úloh má ,,len" reprezentačný charakter. Do kompetencií hlavy štátu
však v parlamentnej demokracii spadá i udeľovanie amnestií - a práve táto právomoc ,,preslávila"
zastupujúceho prezidenta Vladimíra Mečiara, ktorý sa funkcie chopil po Michalovi Kováčovi v marci
1998. Ten síce prezidentom ostal až do konca funkčného obdobia, no keďže sa nepodarilo v parlamente
zvoliť jeho nástupcu (až bezmála o rok v prvej priamej voľbe uspel Schuster), prezidentove úlohy prevzal
vtedajší premiér Mečiar. A hneď prvý deň vyhlásil amnestiu na trestné konanie, ktoré malo byť spáchané
v súvislosti so zavlečením Kováčovho syna do cudziny vrátane akéhokoľvek vyšetrovania, a amnestie sa
,,dočkalo" aj zmarené referendum. Parlament sa ich snažil viackrát zrušiť, naposledy v roku 2012 za
vlády Ivety Radičovej, na schválenie ústavného zákona vtedy chýbalo dvanásť hlasov. Netreba zabúdať
ani to, aké obštrukcie sa diali nedávno pri vymenovaní nového generálneho prokurátora. Prezident Ivan
Gašparovič totiž viac ako rok odkladal vymenovanie Jozefa Čentéša, ktorého Národná rada SR zvolila v
roku 2011, po zmene vládnej garnitúry a následnej tajnej voľbe v roku 2013 vymenoval za prokurátora
nového kandidáta Jaromíra Čižnára. Čentéš podal vo veci sťažnosť na Ústavný súd, ktorý sa ešte stále
vecou zaoberá. Takže ak sa 15. marca vydáte k volebným urnám, pamätajte na to, že moc, ktorú bude
mať nový prezident v rukách, nie je len taká ledajaká, ale môže poriadne zamiešať karty na politickej
mape Slovenska.
ZEMANOVI V KAMPANI POMOHLA DCÉRA, KTO POMÔŽE NAŠIM KANDIDÁTOM?
Manželstvo amerického prezidenta BARACKA OBAMU je vraj v kríze, pre verejnosť sú však k dispozícii
fotografie šťastného páru.
MARTINA KISKOVÁ sa chce venovať deťom, úloha prvej dámy je vraj virtuálna.
Bez partnera. HELENA MEZENSKÁ je slobodná mamička, má 17-ročnú dcéru.
Keďže francúzsky prezident HOLLAND sa druhýkrát neoženil, úlohu prvej dámy zastáva jeho priateľka
VALÉRIE TRIERWEILER. Zatiaľ.
KATEŘINA ZEMANOVÁ v čase, keď jej médiá ešte neprekážali.
Kandidát PROCHÁZKA ako jeden z mála ponúkol médiám fotografiu svojej rodiny takmer na americký
štýl. Manželka KATARÍNA bude počas kampane svojho manžela sprevádzať.
Ktorá bude prvou dámou?
Ako vnímajú kandidatúru svojho manžela na post prezidenta? Plánujú ju verejne podporiť? Ako si
predstavujú samy seba v pozícii prvej dámy?
Nekomentuje
,,Rodinní príslušníci Roberta Fica nikdy aktívne nevystupovali v kampani, a tak to bude aj teraz. Preto
prosíme médiá o rešpektovanie tohto postoja," napísali nám z kancelárie premiéra, keď sme sa na nich
obrátili so žiadosťou o sprostredkovanie vyjadrenia JUDr. Svetlany Ficovej (48). Tá s médiami však už
dlhé roky nekomunikuje a nevidieť ju ani na verejných podujatiach. Špekuluje sa, či dôvodom jej
odmietavého postoja nie sú fotografie premiéra v tesnej blízkosti pracovníčky jeho kancelárie Jany
Halászovej, ktoré na verejnosť unikli vlani v lete. Ficovci sú pritom spolu od vysokej školy, kde chodili do
jedného ročníka, dokonca do jedného krúžku. Svetlana Ficová pochádza zo Žiliny a od premiéra je o
deväť dní staršia. Venuje sa občianskemu právu, ako docentka pôsobí na Právnickej fakulte UK.
Manželia majú jedného syna Michala (19), ktorý v minulosti navštevoval súkromnú medzinárodnú školu
Forel International School, kde stojí ročné školné približne 900 eur. Údajne však vďaka štipendiu škole
platil len desatinu sumy. Dnes je z neho vysokoškolský študent, navštevuje Ekonomickú univerzitu v
Bratislave.
Kryje mu chrbát
Katarína Procházková (28)
je jednou z najmladších manželiek, ktorá by sa v prípade úspechu manžela Radoslava (41) ocitla v
pozícii prvej dámy. Pár sa zoznámil v škole. ,,Stretli sme sa na fakulte, kde som ja učil a Katka
študovala. Počkal som, kým skončí ročník, ktorý som učil ja, a potom som ju pozval na čaj. Odvtedy sme
spolu," uviedol prezidentský kandidát. Katarína si na trnavskej Právnickej fakulte momentálne robí
doktorát a stará sa o dve deti - syna Tadeáša (7) a Karolínu (1). Zároveň rozbieha právnické občianske
združenie Právnici ľuďom, ktoré má združovať advokátov ochotných poskytovať zdarma pomoc ľuďom v

ťažkej životnej situácii. V tomto projekte by chcela pokračovať i v prípade, ak by jej manžel voľby vyhral.
,,Podľa mňa hlavnou úlohou prvej dámy je pomoc a podpora manžela. V neposlednom rade je to však aj
výborná možnosť pomáhať tam, kde to považujete za potrebné," uviedla a priznala, že manželovo
rozhodnutie ju najprv prekvapilo. ,,Dlho sme sa rozprávali o tom, čo bude jeho kandidatúra znamenať
pre našu rodinu. Nie je to vždy ľahké, ale budem stáť pri ňom a podporovať ho, pretože verím jeho
predstave o aktívnom prezidentskom úrade." Katarína sa rozhodla svojho manžela počas kampane aj
sprevádzať. ,,Na jednej strane ho tým podporujem a na druhej strane budeme viac spolu. Jeho
kandidatúru však podporujem aj tým, že sa starám o domácnosť a deti, čím mu vlastne tak trochu akoby
kryjem chrbát."
Oponentka
Je kamarátsky, pokojný a vôbec nekričí. ,,Tak pokojne, ako pristupuje k politike, pristupuje aj ku koseniu
trávy," povedala kedysi pre médiá Helena Hrušovská (59) na adresu svojho manžela Pavla (61). Hoci sú
zosobášení vyše tridsať rokov, známy politik vraj dokáže ešte i dnes svoju polovičku priviesť do
rozpakov. Ako napríklad vtedy, keď jej oznámil, že sa plánuje zúčastniť na prezidentských voľbách.
,,Toto rozhodnutie som na začiatku vnímala rozpačito, neskôr s pochopením. Manžel má hlavne moju
morálnu podporu," uviedla Helena Hrušovská, ktorá vyštudovala chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK
a dnes pracuje v Kontrolnom chemickom laboratóriu CO v Nitre. Priznala, že nad pozíciou prvej dámy
dosiaľ nerozmýšľala. ,,Až voľby ukážu, či sa mám povinnosťami manželky prezidenta zaoberať," uviedla.
Manželovo doterajšie pôsobenie v politike však vždy podporovala. Samu seba označila za jeho prvú
oponentku, u ktorej sa stretal ,,s konštruktívnou kritikou, toleranciou a manželským kompromisom v
otázkach, kde bol kompromis možný". Manželia Hrušovskí majú jedného syna tridsiatnika Petra, ktorý je
právnikom.
Zažité skúsenosti
Bývalá členka baletného súboru Eugénia Kňažková (60) je treťou manželkou známeho slovenského
herca a politika. Žijú spolu 38 rokov a vo vzťahu sa im narodil syn Róbert (31), ktorý je kameraman a
fotograf. Z prvého manželstva má Milan Kňažko (68) ešte dvoch synov - Michala (47), ktorý je pedagóg,
a podnikateľa Martina (46). Eugénia Kňažková zažila po manželovom boku tiež množstvo zlomových
okamihov v politike. ,,Od nežnej revolúcie, vzniku Slovenskej republiky, ale aj zápasu za demokraciu v
roku 1998. Vždy sme sa vzájomne podporovali a ani teraz to nebude inak," uviedla a dodala, že
vzhľadom na to, že s ním prežila už nejednu volebnú kampaň, vie, čo môže očakávať. ,,Bude to náročné
na čas a, pochopiteľne, manžel bude mať menej času na rodinu. Na druhej strane jeho rozhodnutie
chápem a podporujem. Sú to veľmi dôležité voľby, lebo naozaj v nich ide o veľa," zhodnotila Eugénia
Kňažková, ktorá by sa v prípade, ak by sa stala prvou dámou, rada angažovala v oblasti kultúry a
charity.
Pomoc pre ženy
So svojím manželom Jánom (70) sa Marta Čarnogurská (68) zoznámila v čase, keď študovala na
stavebnej fakulte a bola mu oporou v rámci celej jeho politickej kariéry. Živo si spomína napríklad na
prelom 70. a 80. rokov, keď pre politické procesy, v ktorých jej manžel zastupoval náboženských
aktivistov i politických disidentov, prejavila o ich rodinu záujem Štátna bezpečnosť a stretli sa s
odpočúvaním, so sledovaním i s výsluchmi. ,,Osudy niektorých ľudí som spoznala osobne, pretože keď v
roku 1981 manžela vyhodili z advokácie, právnu poradňu mal u nás doma. Ponúkla som ich jedlom, a
keď nebol doma, poskytla som im základné rady. Keď mu neskôr nedovolili nikde sa zamestnať a potom
bol vo väzení, na tri roky som sa stala živiteľkou rodiny," spomína. Po zmene režimu, keď sa Ján
Čarnogurský stal podpredsedom vlády ČSFR a za prácou dochádzal do Prahy, odišla pani Marta na istý
čas zo zamestnania. ,,Chceli sme našim deťom zachovať istotu domova. Na revanš nás preto živil
manžel." Dnes je pani Marta na dôchodku, no nenudí sa - v Dúbravke pôsobí ako komunálna politička,
venuje sa dobrovoľníctvu a stará sa o osem vnúčat. ,,Pomáham dcéram tak, ako mne pomáhali
mamička a svokra, ktoré sú pre mňa vzorom rodinnej súdržnosti," skonštatovala. Manžela v
prezidentskej kandidatúre podporuje - zbierala podpisy pod petíciu a vytvára mu rodinné zázemie.
,,Manželove rozhodnutia boli vždy správne a posúvali Slovensko dopredu, hoci ich dôsledky sme niesli
celá rodina. Preto som myslela najprv na negatívne dôsledky takejto verejnej funkcie, hlavne na stratu
súkromia a nekorektné mediálne útoky." V tom, ako by samu seba videla v pozícii prvej dámy, má však
jasno: ,,Za svoju výhodu považujem to, že som už zažila obdobie ,manželky politika', venovala sa
dobrovoľníctvu, vďaka čomu som nadobudla množstvo kontaktov z neziskového sektora. Poznám aj
podnikateľky, ktoré sa navzájom podporujú a pomáhajú iným ženám napredovať či nebáť sa podnikať
alebo ísť do politiky. Z novej pozície by som im rada pomáhala, najmä preto, že na Slovensku si prácu
žien ešte stále málo vážime. Keď napríklad niekomu poviem, že som zabezpečovala výstavbu mosta
Apollo cez Dunaj, mnohí na mňa neveriacky pozerajú." Deti Jána Čarnogurského ho počas kampane
nebudú verejne podporovať. Dve z nich - syn Ján (42) a dcéra Viera (34), išli v šľapajach otca,
vyštudovali právo a venujú sa advokácii, dcéra Anna (41) je pedagogička a syn Peter (36) pracuje ako
dobrovoľník.

Nebola Nadšená
Z úzadia bude prezidentskú kampaň sledovať druhá manželka Andreja Kisku Martina (38). ,,Keď prišiel
za mnou s tým, že by chcel pomôcť ešte viac ako prostredníctvom Dobrého anjela, pochopila som, že
mu to ťažko vyhovorím. Viem, že v pomoci ľuďom vidí zmysel života. Nebola som síce nadšená z jeho
rozhodnutia pre stratu súkromia našej rodiny, no s jeho krokom som súhlasila. Verejne ho podporovať
nebudem, aj naďalej sa chcem v pokoji venovať výchove našich dvoch malých detí a vlastnému
obchodu," uviedla matka dcéry Veroniky (9) a syna Viktora (5), ktorá vlastní v Poprade predajňu s
umeleckými a úžitkovými predmetmi. Andrej Kiska má z prvého manželstva ešte dve dospelé deti; 27ročný Andrej pracuje v jednej pražskej spoločnosti, ktorá sa venuje rozbehu nových podnikateľských
nápadov. Natália (23) pôsobí v Londýne ako manažérka. A ako Martina Kisková vníma povinnosti prvej
dámy? ,,Našťastie, nie sme monarchia a nemáme kráľa a kráľovnú s presne predpísanými úlohami.
Takže úloha prvej dámy je veľmi virtuálna a záleží len na tom, ako sa s manželom dohodnem, či sa na
oficialitách zúčastním. Protokol tieto situácie rieši a ja verím, že aj v prípade zvolenia budem naďalej
robiť to, čo považujem za najdôležitejšie - venovať sa našim deťom."
LENKA JURÍKOVÁ
MARTA ČARNOGURSKÁ sa dnes sama venuje politike ako komunálna poslankyňa.
Takto pekne bok po boku premiéra s manželkou SVETLANOU verejnosť videla naposledy počas volieb
v roku 2012.
Ples je jednou z príležitostí, kam chodili politici so svojimi partnerkami. Aj manželia HRUŠOVSKÍ.
Manželia KŇAŽKOVCI sa spolu v spoločnosti ukazujú zriedka, táto fotografia je z odovzdávania cien
Thálie v Prahe z roku 2006.
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62. Jaroš pýtal, iní dostali: Ako Robert Fico prideľoval svoje dotácie?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/01/2014; Plus JEDEN DEŇ, EVA PRISTAŠOVÁ]
Autor Tisícročnej včely Peter Jaroš sa pred týždňom strápnil tým, že na obed, kde vyjadril podporu
prezidentskému kandidátovi Robertovi Ficovi, priniesol rovno aj žiadosť o dotáciu. Denník Plus JEDEN
DEŇ zistil, že iní pri stole pýtať nemuseli, pretože už im predtým niečo kvaplo.
Prekvapením bol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý naposledy vyjadroval
priazeň Ivete Radičovej.
Jeho neziskovej organizácii Fico zo svojej rezervy podľa Centrálneho registra zmlúv len mesiac pred
obedom priklepol 25-tisíc eur na budúcoročný festival Art Film Fest. Okrem toho futbalový zväz dostal
3,5-tisíc. na organizáciu Futbaloví internacionáli Slovenska.
"Nemám v pláne nič, nič osobné od neho," odpovedal pritom nedávno na otázku denníka Plus JEDEN
DEŇ, či bude od premiéra niečo pýtať. Ako vidno, ani nemusel.
Dotácia 20-tisíc eur na projekt Korčuľuje celé Slovensko sa ušla aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja,
ktorému šéfuje Igor Nemeček.
"Nemá to s tým nič spoločné, riešili sme to v rámci výziev cez splnomocnenca vlády pre šport," povedal
Nemeček s tým, že ani nevie, odkiaľ ich splnomocnenec zohnal.
Je to urážka?
V marci získala 10-tisíc eur Jednota dôchodcov na Slovensku. "Tá dotácia bola na počítače. Kiežby nás
aj iní podporili," povedal jej šéf Ján Lipiansky, ktorý tiež sedel na obede.
Fico potešil aj rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Mesiac pred obedom
poskytol klubu Slávia Ekonomická univerzita sumu 7 300 eur.
Okrem toho dal univerzite ešte koncom roka 2012 päťtisíc na kongres a dve tisícky na dopravu súboru
na festival. Premiér Fico podľa svojej hovorkyne Beatrice Szabóovej podporil inštitúcie, nie súkromné
osoby. Svoju rezervu využíva v súlade so zákonom.

Baránek: Kupuje si ich za štátne
Politológ Ján Baránek si myslí, že Fico si prideľovaním dotácií kupuje podporu osobností za štátne
peniaze. Napriek tomu, že Fico podporil záslužné projekty, vidí tam konflikt: "Nemá z postu premiéra
kandidovať, mal odstúpiť a poveriť nejakého podpredsedu, takto je to príliš okaté."
Autor - Plus JEDEN DEŇ/EVA PRISTAŠOVÁ
OBED U FICA: Mnohým z neho kvaplo viac než len dobré jedlo a víno. Foto: Plus JEDEN DEŇ/MATEJ
JANKOVIČ
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63. Vysoké školy nemajú na vyššie platy peniaze
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 23/01/2014; Spravodajstvo; Daniela Balážová]
Sľubované zvyšovanie platov vysokoškolských učiteľov o tri percentá je zatiaľ len na papieri. Verejné
vysoké školy sú v rozpočtovom provizóriu, z ministerstva školstva dostávajú len zálohové platby.
Verejné vysoké školy sú v rozpočtovom provizóriu, z ministerstva školstva dostávajú len zálohové platby.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
Rezort totiž zatiaľ nerozhodol o dotáciách jednotlivým vysokým školám. Podľa zástupcov vysokých škôl
ministerstvo hľadá spôsob, ako sa vyrovnať s menším balíkom peňazí, ktoré sa pre vysoké školy
naplánovali na tento rok v štátnom rozpočte. "Zvyšovanie platov učiteľov o tri percentá bol prísľub, pri
rozpočtovom provizóriu je to nereálne," hovorí Libor Vozár, predseda Slovenskej rektorskej konferencie.
Vysoké školy majú tento rok prísť o približne 20 miliónov eur, zároveň by však mali zvyšovať platy
učiteľov aj nepedagogických zamestnancov. Platy všetkých zamestnancov vysokých škôl sa podľa
nariadenia vlády majú zvýšiť o 16 eur, platy učiteľov a výskumných pracovníkov na základe kolektívneho
vyjednávania o tri percentá.
Aj keď na vyššie mzdy by malo ísť približne 10,5 milióna, ktoré má mať na tento účel rezort školstva,
vysokým školám bude stále chýbať 10 miliónov. Kde sa šetrenie najviac prejaví, zatiaľ nie je jasné.
Vedenie školských odborov ministerstvo požiadalo, aby sa krátenie rozpočtu nedotklo funkčných platov
zamestnancov vysokých škôl.
"Nemôžem vychádzať z prísľubov. Pre mňa je záväzný zákon, štátny rozpočet, ktorý prijal parlament, a v
ňom zvýšenie platov pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov o tri percentá nie je,"
zdôrazňuje predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško, ktorý pôsobí na Fakulte elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity.
Na fakulte riešili aj zvýšenie platov všetkých zamestnancov vysokých škôl o 16 eur tak, že o rovnakú
sumu znížili osobné ohodnotenie. "Zvýšenie teda nebolo žiadne," tvrdí Smieško. "Dostali sme nové
tabuľky, kde má každý o 16 eur viac. Ale keďže sme v provizóriu, nemáme zvýšený rozpočet. Tvrdia
síce, že na zvyšovanie platov majú 10 miliónov eur a že ich dajú vysokým školám, ale my ich fyzicky
nemáme," hovorí Smieško.
O zvyšovaní platov učiteľov o tri percentá nehovoria ani ďalšie vysoké školy, všetky sa zatiaľ pri
obmedzenom financovaní snažia riešiť 16-eurové zvýšenie pre všetkých zamestnancov. "Áno, bude
treba pristúpiť k šetreniu na iných zložkách platu," konštatuje rektorka Univerzity Mateja Bela Beata
Kosová.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave nateraz nepredpokladajú znižovanie osobného ohodnotenia.
"Osobné príplatky zamestnancov univerzity budú však tak ako doteraz počas kalendárneho roku viackrát
prehodnocované," tvrdí Kamila Nemcová z komunikačného oddelenia Ekonomickej univerzity. "Ak sa
na jednej strane pridá, niekde inde sa bude musieť ubrať," hovorí kvestor Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach Karol László. To, či sa platy na ich univerzite skutočne budú zvyšovať, sa podľa
neho ukáže, až keď budú mať rozpis dotácie. "Ak sa potvrdí pokles, bude na rozhodnutí dekanov
jednotlivých fakúlt, či na mzdy obetujú dodatočné zdroje, ktoré sú určené napríklad na spolufinancovanie
projektov z eurofondov, alebo budú zvažovať redukciu pracovníkov prípadne znižovanie platov," dodáva.
Zvyšovanie platov učiteľov pri nižšom balíku financií na vysoké školy tak môže v konečnom dôsledku
znamenať prepúšťanie najmä tých pedagógov, ktorí majú zmluvy na dobu určitú, uberanie z osobných
príplatkov, ale aj obmedzenie výskumnej práce na vysokých školách. Niektoré školy už pripustili, že

hľadajú spôsoby ako šetriť, aj keď o konkrétnych opatreniach nechcú zatiaľ hovoriť.
"Pri rozpočtovom provizóriu škola nemôže riešiť nič do budúcnosti, ani úsporné opatrenia," upozorňuje
Vozár. Rezort školstva sľubuje, že rozpis dotácií by zástupcovia vysokých škôl mali dostať na vyjadrenie
do konca januára. "Na ďalšie otázky bude možné odpovedať až po schválení metodiky," poznamenali z
tlačového odboru rezortu.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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64. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 23/01/2014; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Najväčší podiel financií 41% smeroval do podpory umenia a kultúrneho dedičstva. Charitatívne projekty
získali 31% a oblasť vzdelávania 28% prostriedkov.
BRATISLAVA 23. januára (WBN/PR) - V roku 2013 podporila Nadácia VÚB 76 projektov v celkovej
výške viac ako 600 000 eur. Najväčší podiel financií 41% smeroval do podpory umenia a kultúrneho
dedičstva. Charitatívne projekty získali 31% a oblasť vzdelávania 28% prostriedkov.
Nadácia VÚB sa ako jedna z mála slovenských nadácií venuje záchrane kultúrneho dedičstva. V roku
2013 už piatym rokom pokračovala záchrana významnej slovenskej pamiatky – barokovej kalvárie v
Banskej Štiavnici. V máji bola slávnostne sprístupnená jedna z jej dominánt - zrekonštruovaný Dolný
kostol. V grantovej schéme Poklady môjho srdca získali financie aj ďalšie pamiatky v regiónoch. Medzi
nimi najstaršia stojaca predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, filagória v Martine, či Behrensova
synagóga v Žiline. Do rozhodnutia o tom, ktorá pamiatku získa financie na rekonštrukciu, sa zapojila aj
verejnosť v online súťaži. Medzi 9 vstupnými portálmi na historických budovách získali najväčšiu
podporu verejnosti portály v Košiciach, Levoči a Devíne. Súťaže Maľba a Foto roka podporujú mladé
slovenské umenie. Okrem finančných výhier za "obraz roka" či "fotografiu roka" umelecké talenty
predstavili svoju tvorbu na výstavách, či v exteriéroch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, alebo v
Galérii Nedbalka v historickom centre Bratislavy.
Vzdelávanie
Nadácia tradične pomáha aj pri rozvoji ekonomického vysokého školstva. Už štvrtý rok financuje
pôsobenie zahraničných profesorov ekonómie, ktorí prídu na Slovensko na jeden celý semester. Tu
okrem prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom
projekte. V uplynulom roku bol hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v Bratislave
americký ekonóm John Pickles z Univerzity v Severnej Karolíne.
Charita
Desiate výročie založenia Nadácie VÚB sa nieslo v duchu výnimočného grantového programu pre
neziskové organizácie. Na ich projekty, ktoré menia životy ľudí, Nadácia venovala 100-tisíc eur.
Podmienkou získania daru bolo, aby neziskovkám prispela aj verejnosť a individuálni darcovia. Takto
vyzbierané prostriedky im Nadácia VÚB znásobila v pomere 1 : 1. Vďaka jej podpore sa podarí
zrekonštruovať a obnoviť Modranský sirotinec a synagógu v Žiline, vybudovať denný stacionár pre ľudí
trpiacich sklerózou multiplex, ale aj priestory pre ľudí bez domova v Bratislave.
Aj v roku 2014 bude Nadácia pokračovať v podpore vybraných oblasti formou tradičných 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: Nadácia VÚB
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65. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 23/01/2014; Aktuality.sk; Reklamný článok]
V roku 2013 podporila Nadácia VÚB 76 projektov v celkovej výške viac ako 600 000 eur. Najväčší podiel
financií 41% smeroval do podpory umenia a kultúrneho dedičstva. Charitatívne projekty získali 31% a
oblasť vzdelávania 28% prostriedkov.
Nadácia VÚB sa ako jedna z mála slovenských nadácií venuje záchrane kultúrneho dedičstva. V roku

2013 už piatym rokom pokračovala záchrana významnej slovenskej pamiatky – barokovej kalvárie v
Banskej Štiavnici. V máji bola slávnostne sprístupnená jedna z jej dominánt - zrekonštruovaný Dolný
kostol. V grantovej schéme Poklady môjho srdca získali financie aj ďalšie pamiatky v regiónoch. Medzi
nimi najstaršia stojaca predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, filagória v Martine, či Behrensova
synagóga v Žiline.
Do rozhodnutia o tom, ktorá pamiatku získa financie na rekonštrukciu, sa zapojila aj verejnosť v online
súťaži. Medzi 9 vstupnými portálmi na historických budovách získali najväčšiu podporu verejnosti portály
v Košiciach, Levoči a Devíne. Súťaže Maľba a Foto roka podporujú mladé slovenské umenie. Okrem
finančných výhier za "obraz roka" či "fotografiu roka" umelecké talenty predstavili svoju tvorbu na
výstavách, či v exteriéroch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, alebo v Galérii Nedbalka v
historickom centre Bratislavy.
Vzdelávanie
Nadácia tradične pomáha aj pri rozvoji ekonomického vysokého školstva. Už štvrtý rok financuje
pôsobenie zahraničných profesorov ekonómie, ktorí prídu na Slovensko na jeden celý semester. Tu
okrem prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom
projekte. V uplynulom roku bol hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v Bratislave
americký ekonóm John Pickles z Univerzity v Severnej Karolíne.
Charita
Desiate výročie založenia Nadácie VÚB sa nieslo v duchu výnimočného grantového programu pre
neziskové organizácie. Na ich projekty, ktoré menia životy ľudí, Nadácia venovala 100-tisíc eur.
Podmienkou získania daru bolo, aby neziskovkám prispela aj verejnosť a individuálni darcovia. Takto
vyzbierané prostriedky im Nadácia VÚB znásobila v pomere 1 : 1. Vďaka jej podpore sa podarí
zrekonštruovať a obnoviť Modranský sirotinec a synagógu v Žiline, vybudovať denný stacionár pre ľudí
trpiacich sklerózou multiplex, ale aj priestory pre ľudí bez domova v Bratislave.
Aj v roku 2014 bude Nadácia pokračovať v podpore vybraných oblasti formou tradičných 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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66. Diplomové práce na muške
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 24/01/2014; Televízne noviny; z domova; Soňa Juricová]
Marianna Ďurianová, moderátorka: "Hlavy ponorené v literatúre, prsty rozcvičené a zmysly nabudené tak vyzerá študentský život čestných vysokoškolákov, ktorí v týchto mesiacoch pracujú na diplomových,
či bakalárskych prácach. Sú však aj takí, ktorí dbajú skôr na rýchlosť a ľahkosť vypracovania.
Podvádzanie sa ale nevypláca."
Soňa Juricová, redaktorka: "Hoci je skúškové obdobie, knižnice sa pomaly začínajú zapĺňať. Záverečná
práca, to totiž nie je len zrkadlo študentských vedomostí, musí byť aj odborne podložená. Za
dôveryhodný zdroj sa považuje aj internet. Práve ten sa však spomedzi všetkých najviac zneužíva.
Podľa medzinárodného prieskumu o tom Slováci vedia najviac, majú totiž zo všetkých krajín Európskej
únie najväčšie povedomie o plagiátorstve. Je tu ale systém, ktorý dokáže podvodníkov poodhaliť - vie
overiť, aká časť práce je zhodná s inými prácami a s internetom."
Július Kravjar, projektový manažér CRZP a APS: "Takých prác, v ktorých je zhoda nad štyridsať percent,
je v akademickom roku 2012/2013 štyri percentá."
Soňa Juricová, redaktorka: "To však ešte neznamená, že sú títo študenti plagiátori. Rozhodne o tom až
skúšobná komisia pri štátniciach."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V minulom akademickom roku u nás sa
vyskytli tri práce diplomové, ktoré vykazovali vyššiu mieru originality, no a tieto práce neboli obhajované,
tieto práce sa museli prepracovať."
Ján Pekár, prorektor Univerzity Komenského: "Mali sme aj taký prípad, že vedúci práce odhalil, že jeho
študent odpísal celú prácu, na základe toho, že na internete si túto prácu predtým sám prečítal."
Soňa Juricová, redaktorka: "O tom, že študenti sú skutočne vynaliezaví, svedčí i tento oznam, ktorý sme
dnes našli na výveske jednej z fakúlt."
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67. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 24/01/2014; CSR; md]
Nadácia VÚB sa ako jedna z mála slovenských nadácií venuje záchrane kultúrneho dedičstva. V roku
2013 už piatym rokom pokračovala záchrana významnej slovenskej pamiatky – barokovej kalvárie v
Banskej Štiavnici. V máji bola slávnostne sprístupnená jedna z jej dominánt - zrekonštruovaný Dolný
kostol.
V grantovej schéme Poklady môjho srdca získali financie aj ďalšie pamiatky v regiónoch. Medzi nimi
najstaršia stojaca predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, filagória v Martine, či Behrensova
synagóga v Žiline. Do rozhodnutia o tom, ktorá pamiatku získa financie na rekonštrukciu, sa zapojila aj
verejnosť v online súťaži. Medzi 9 vstupnými portálmi na historických budovách získali najväčšiu
podporu verejnosti portály v Košiciach, Levoči a Devíne.
Súťaže Maľba a Foto roka podporujú mladé slovenské umenie. Okrem finančných výhier za "obraz roka"
či "fotografiu roka" umelecké talenty predstavili svoju tvorbu na výstavách, či v exteriéroch na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, alebo v Galérii Nedbalka v historickom centre Bratislavy.
Vzdelávanie
Nadácia tradične pomáha aj pri rozvoji ekonomického vysokého školstva. Už štvrtý rok financuje
pôsobenie zahraničných profesorov ekonómie, ktorí prídu na Slovensko na jeden celý semester. Tu
okrem prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom
projekte. V uplynulom roku bol hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v Bratislave
americký ekonóm John Pickles z Univerzity v Severnej Karolíne.
Charita
Desiate výročie založenia Nadácie VÚB sa nieslo v duchu výnimočného grantového programu pre
neziskové organizácie. Na ich projekty, ktoré menia životy ľudí, Nadácia venovala 100-tisíc eur.
Podmienkou získania daru bolo, aby neziskovkám prispela aj verejnosť a individuálni darcovia. Takto
vyzbierané prostriedky im Nadácia VÚB znásobila v pomere 1 : 1. Vďaka jej podpore sa podarí
zrekonštruovať a obnoviť Modranský sirotinec a synagógu v Žiline, vybudovať denný stacionár pre ľudí
trpiacich sklerózou multiplex, ale aj priestory pre ľudí bez domova v Bratislave.
Aj v roku 2014 bude Nadácia pokračovať v podpore vybraných oblasti formou tradičných 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.
© 2014 TREND Holding, spol. s r.o.
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68. NKÚ: Úspešný absolvent tu platí odvody
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 25/01/2014; s.: 8; Ekonomika; Veronika Folentová]
Kto odíde po vysokej škole pracovať do zahraničia, bol podľa kontrolórov pre štát zlou investíciou
Najvyšší kontrolný úrad prvý raz nekontroloval len formálne veci, ale zhodnotil efektivitu univerzít.
BRATISLAVA. Ak by minister školstva chcel tlačiť na vysoké školy alebo svojich predchodcov, môže na
to hoci zajtra využiť výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Ak by zvolal tlačovú
besedu, na druhý deň by noviny mohli vyjsť pokojne s titulkom "Desať vysokých škôl minulo neefektívne
55 miliónov eur z našich daní". A nebol by to výmysel. NKÚ v januári zverejnil výsledky kontroly, ktoré
presne toto tvrdia. Keďže sa podľa NKÚ pätnásť percent absolventov vysokých škôl "neumiestnilo" na
trhu práce, peniaze na ich štúdium označila kontrola ako "krátkodobú neefektívnosť vynaložených
prostriedkov zo štátneho rozpočtu".
Nepáči sa metodika
Metodika výpočtu aj to, či toto má NKÚ riešiť, je však sporné. Správa NKÚ prvýkrát sledovala na
vysokých školách nielen to, či sa dodržujú formálne napríklad účtovné pravidlá, ale aj úspešnosť
oficiálnej vládnej politiky. NKÚ sa obhajuje tým, že ak rastie nezamestnanosť absolventov vysokých škôl,

tak sa prirodzene pozreli na to, či sa peniaze na ich štúdium míňajú efektívne. Kontrola prebiehala na
polovici z verejných vysokých škôl na Slovensku. NKÚ zistil, koľko z ich absolventov sa nezaregistrovalo
v Sociálnej poisťovni a ich štúdium vyhlásil za krátkodobo neefektívne. Výsledok kontrolóri vynásobili
priemernými nákladmi na študenta (deväťtisíc eur za päťročné štúdium) a vyšlo im 55 miliónov eur
"krátkodobej neefektívnosti". Keďže v Sociálnej poisťovni nie sú registrovaní ľudia pracujúci v zahraničí,
ale ani študenti, ktorí sú na zahraničných vysokých školách, tento údaj nehovorí, koľkí absolventi si
naozaj našli prácu. Preto NKÚ vyšiel omnoho vyšší údaj, ako je absolventská nezamestnanosť podľa
iných meraní. "Podľa správy ARRA 2012 presiahla nezamestnanosť absolventov 4,5 percenta," hovorí
exminister školstva Eugen Jurzyca, ktorý dnes spolupracuje s INEKO.
Ľudí v zahraničí nerátali
Počet nezohľadňuje ľudí pracujúcich v zahraničí, pridáva sa Renáta Králiková, ktorá je doktorandkou na
Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a analytičkou Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI.
Vidno to napríklad na zdravotníctve, ktoré kontrola zaradila medzi odbory, kde mnoho absolventov
nepríde na trh práce. Pre tento odbor je však podľa Králikovej typické, že absolventi idú do Nemecka,
Rakúska a Česka. Ľahko možno spochybniť aj použitie priemerných nákladov na študenta. "Pretože
nezamestnanosť absolventov škôl s nižším normatívom je vyššia," vysvetľuje Jurzyca. Výsledky kontroly
spochybňuje aj oficiálna reakcia ministerstva školstva. "Je otázne, či možno 55 570 000 eur považovať
ako neefektívne vynaložené financie v plnom rozsahu." Peniaze škola totiž podľa nich nedostáva len
podľa počtu študentov, ale aj konkrétneho študijného programu, vedy a výskumu a vplyv má aj sociálna
podpora, vysvetľuje ministerstvo. Bývalý minister školstva však samotnú myšlienku, aby NKÚ hodnotil
efektívnosť vysokých škôl, neodsudzuje. "Je dobré, že úrad sa strategicky púšťa do kontroly efektívnosti
narábania s verejnými prostriedkami vo veľkých a zložitých rezortoch," povedal. Králiková je opatrnejšia.
NKÚ podľa nej nemá kapacity na takýto typ analýzy. Trhu práce by sa mali venovať výskumníci, ktorí sa
tým zaoberajú, dodáva. Úrad by sa podľa nej mal radšej zaoberať tým, ako sa využíva majetok či
eurofondy. "Som skeptická. Ak je správa urobená nie najlepšie, tak môže byť použitá nie najlepším
spôsobom," povedala. Kontrolný úrad sa ku kritike v piatok poobede nevyjadril. Odpovede prisľúbil v
pondelok. Na otázku, či o kontrolu vysokých škôl požiadalo NKÚ samotné ministerstvo, odpoveď
neprišla. "Nie je v kompetencii ministerstva školstva poskytovať tieto informácie," napísal tlačový odbor.
Veronika Folentová
Najvyšší kontrolný úrad nemá kapacity na takýto typ analýzy. Renáta Králiková, analytička SGI
NKÚ
Kontrola škôl
Týkala sa 10 vysokých škôl:
- Prešovská univerzita, Akadémia umení Banská Bystrica, Ekonomická univerzita Bratislava,
Trenčianska univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, VŠMU v Bratislave,
Žilinská univerzita.
- Ktoré školské roky preverili: 2010/2011 a 2011/2012
- Počet absolventov: 42 410
- Počet študijných programov: 870
- Na koľko NKÚ vyčíslil krátkodobú neefektívnosť peňazí z rozpočtu na absolventov, ktorí nevstúpili na
trh práce: 55 570 000 eur Aké odporúčania kontrolný úrad dal:
- komplexne prehodnotiť metodiku rozpisu dotácií a zvážiť zvýhodnenie škôl, ktorých absolventi
preukázateľne nachádzajú prácu,
- ministerstvo školstva, vysoké školy, Sociálna poisťovňa a ministerstvo práce majú zverejňovať
uplatnenie absolventov,
- sledovať študentov, ktorí nedokončili štúdium. ZDROJ - Najvyšší kontrolný úrad
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69. NKÚ tvrdí, že univerzity míňajú neefektívne milióny
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 24/01/2014; Ekonomika - Slovensko; Veronika Folentová]
Najvyšší kontrolný úrad prvý raz nekontroloval len formálne veci, ale zhodnotil efektivitu univerzít.
BRATISLAVA. Ak by minister školstva chcel tlačiť na vysoké školy alebo svojich predchodcov, môže na
to hoci zajtra využiť výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).
Ak by zvolal tlačovú besedu, na druhý deň by noviny mohli vyjsť pokojne s titulkom "Desať vysokých škôl
minulo neefektívne 55 miliónov eur z našich daní". A nebol by to výmysel.

NKÚ v januári zverejnil výsledky kontroly, ktoré presne toto tvrdia.
Keďže sa podľa NKÚ pätnásť percent absolventov vysokých škôl "neumiestnilo" na trhu práce, peniaze
na ich štúdium označila kontrola ako "krátkodobú neefektívnosť vynaložených prostriedkov zo štátneho
rozpočtu".
Nepáči sa metodika
Prešovská univerzita, Akadémia umení Banská Bystrica, Ekonomická univerzita Bratislava,
Trenčianska univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, VŠMU v Bratislave,
Žilinská univerzita.
2010/2011 a 2011/2012
55 570 000 eur
komplexne prehodnotiť metodiku rozpisu dotácií a zvážiť zvýhodnenie škôl, ktorých absolventi
preukázateľne nachádzajú prácu,
ministerstvo školstva, vysoké školy, Sociálna poisťovňa a ministerstvo práce majú zverejňovať
uplatnenie absolventov,
sledovať študentov, ktorí nedokončili štúdium.
Metodika výpočtu aj to, či toto má NKÚ riešiť, sú však sporné. Správa NKÚ prvýkrát sledovala na
vysokých školách nielen to, či sa dodržujú formálne napríklad účtovné pravidlá, ale aj úspešnosť
oficiálnej vládnej politiky.
NKÚ sa obhajuje tým, že ak rastie nezamestnanosť absolventov vysokých škôl, tak sa prirodzene pozreli
na to, či sa peniaze na ich štúdium míňajú efektívne.
Kontrola prebiehala na polovici z verejných vysokých škôl na Slovensku. NKÚ zistil, koľko z ich
absolventov sa nezaregistrovalo v Sociálnej poisťovni a ich štúdium vyhlásil za krátkodobo neefektívne.
Výsledok kontrolóri vynásobili priemernými nákladmi na študenta (deväťtisíc eur za päťročné štúdium) a
vyšlo im 55 miliónov eur "krátkodobej neefektívnosti".
Keďže v Sociálnej poisťovni nie sú registrovaní ľudia pracujúci v zahraničí, ale ani študenti, ktorí sú na
zahraničných vysokých školách, tento údaj nehovorí, koľkí absolventi si naozaj našli prácu.
Preto NKÚ vyšiel omnoho vyšší údaj, ako je absolventská nezamestnanosť podľa iných meraní.
"Podľa správy ARRA 2012 presiahla nezamestnanosť absolventov 4,5 percenta," hovorí exminister
školstva Eugen Jurzyca, ktorý dnes spolupracuje s INEKO.
Ľudí v zahraničí nerátali
Počet nezohľadňuje ľudí pracujúcich v zahraničí, pridáva sa Renáta Králiková, ktorá je doktorandkou na
Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a analytičkou Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI.
Vidno to napríklad na zdravotníctve, ktoré kontrola zaradila medzi odbory, kde mnoho absolventov
nepríde na trh práce. Pre tento odbor je však podľa Králikovej typické, že absolventi idú do Nemecka,
Rakúska a Česka.
Ľahko možno spochybniť aj použitie priemerných nákladov na študenta. "Pretože nezamestnanosť
absolventov škôl s nižším normatívom je vyššia," vysvetľuje Jurzyca.
Výsledky kontroly spochybňuje aj oficiálna reakcia ministerstva školstva.
"Je otázne, či možno sumu 55 570 000 eur považovať ako neefektívne vynaložené financie v plnom
rozsahu."
Peniaze škola totiž podľa nich nedostáva len podľa počtu študentov, ale aj konkrétneho študijného
programu, vedy a výskumu a vplyv má aj sociálna podpora, vysvetľuje ministerstvo.

Bývalý minister školstva však samotnú myšlienku, aby NKÚ hodnotil efektívnosť vysokých škôl,
neodsudzuje.
"Je dobré, že úrad sa strategicky púšťa do kontroly efektívnosti narábania s verejnými prostriedkami vo
veľkých a zložitých rezortoch," povedal.
Králiková je opatrnejšia. NKÚ podľa nej nemá kapacity na takýto typ analýzy. Trhu práce by sa mali
venovať výskumníci, ktorí sa tým zaoberajú, dodáva.
Úrad by sa podľa nej mal radšej zaoberať tým, ako sa využíva majetok či eurofondy.
"Som skeptická. Ak je správa urobená nie najlepšie, tak môže byť použitá nie najlepším spôsobom,"
povedala.
Kontrolný úrad sa ku kritike v piatok poobede nevyjadril. Odpovede prisľúbil v pondelok. Na otázku, či o
kontrolu vysokých škôl požiadalo NKÚ samotné ministerstvo, odpoveď neprišla.
"Nie je v kompetencii ministerstva školstva poskytovať tieto informácie," napísal tlačový odbor.
Veronika Folentová
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70. Cesta pre slovenské odevy vedie cez Rusko a Ameriku
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 27/01/2014; s.: 12,13; správy ekonomika; Lenka Buchláková]
Lenka Buchláková
Bratislava
Na to, aby slovenské odevné podniky prežili, musia zamerať svoju výrobu do Ruska či do Brazílie.
Doteraz naši odevníci vyvážali najviac na taliansky a nemecký trh, veľa z nich zostalo pri dlhoročnom
exporte výrobkov na Ukrajinu. Vo svojej štúdii to tvrdí americký ekonóm a profesor John Pickles, ktorý je
aktuálne hosťujúcim profesorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pickles na Slovensku skúmal aj
to, aké škody spôsobilo lacné ázijské oblečenie pre našich výrobcov za posledné roky. Výsledky jeho
výskumu majú slúžiť ako podklad pre šéfov slovenských odevných firiem.
Naozaj pomôže nášmu odevnému priemyslu len to, že sa začne orientovať na iné ako tradičné trhy?
Určite áno. Pre udržateľnosť potrebujú slovenské firmy nevyhnutne nové trhy. Výrobcovia z celého sveta
momentálne vyvážajú svoje výrobky do Číny, Brazílie, Južnej Afriky, Indie, Kazachstanu či Ruska. Ceny
tam môžu byť o niečo nižšie, ale objednávky sú cenné vzhľadom na veľmi nízke ceny, ktoré sú teraz
vyplácané na európskom trhu. Aj veľa slovenských výrobcov sa za posledné roky začalo viac orientovať
na trhy mimo tradičných východoeurópskych nákupcov, ako je napríklad Ukrajina.
Čo najviac poškodilo odevný priemysel za posledné roky?
Príchod lacného oblečenia z ázijských trhov bol pre nich ranou pod pás. Situácia sa zdramatizovala
najmä počas krízy. V roku 2008 navyše Brusel zrušil kvóty na dovoz čínskeho textilu a odevov do únie.
Veľké ázijské firmy so schopnosťou produkovať veľké objednávky za nízke ceny tak vytlačili z trhu veľa
menších slovenských výrobcov. Mnohé z nich museli svoje prevádzky zatvoriť, viaceré začali vyrábať
pre taliansky či nemecký trh.
Ako sa v číslach prejavil príchod lacného ázijského oblečenia na odevnom priemysle na Slovensku?
Pred rokom 1989 zamestnával tento sektor na Slovensku vyše 100-tisíc ľudí. Príchod lacného oblečenia
z Ázie mal veľmi negatívny vplyv. Spôsobilo to výrazný pokles zamestnanosti. Prepadol sa z 30-tisíc
zamestnancov v roku 1997 na niečo vyše 12-tisíc pracujúcich ľudí v tomto odvetví v roku 2012 podľa
posledných aktuálnych štatistík. Sčasti ide o prispôsobenie nastavenia štátnych podnikov k súčasným
podmienkam trhu a čiastočné aj o výsledok zvyšujúcej sa súťaže exportných firiem z nízkonákladových
regiónov. V kontexte celkového priemyselného poklesu je zamestnanosť v odevnom priemysle pre
krajinu dôležitá, najmä na východe Slovenska. Ide o výrobcov zo Svidníka, Sabinova, z Humenného,
Trebišova či zo Starej Ľubovne. Niektoré kraje sa veľmi spoliehajú na zamestnanie v tomto priemysle.
Ďalší pokles bez iných typov ekonomického rozvoja by viedol k vážnemu ohrozeniu živobytia týchto
regionálnych ekonomík.

Stále je u nás veľa odevných firiem, ktoré radikálne neprepúsťali a neznižovali svoju výrobu aj napriek
príchodu lacného oblečenia z Ázie.
Slovenské firmy, ktoré boli schopné zachovať zamestnanosť, si osvojili rôzne stratégie. Niektoré si
ponechali rolu styčných výrobcov na zákazku pre východoeurópskych nákupcov. Počas krízy sa táto
stratégia prekvapujúco ukázala ako stabilná, najmä pre tie firmy s dlhotrvajúcimi obchodnými vzťahmi s
ich nákupcami. Niektoré firmy zase investovali do nových technológií a nových produktov, posilnili kvalitu
a služby, ktoré poskytovali ich hlavným nákupcom. V niektorých prípadoch sa ukázalo, že zatiaľ čo počet
pracovníkov klesol, nemalo to za následok aj pokles produktivity vo vyššej miere, respektíve produkcia
poklesla značne pomalšie.
Spomenuli ste, že počas krízy viaceré firmy dokonca aj investovali do svojho rozvoja.
Áno, aj slovenský trh ponúka takéto príklady. Investovali nielen do modernizácie priemyslu, ale taktiež
do rozvoja pracovných síl a do modernizácie zamestnávania. Tieto firmy sa zamerali na udržanie si
pracovníkov, organizáciou objednávok na zabezpečenie celoročnej zamestnanosti a v niektorých
prípadoch, teda v poskytovaní benefitov a miezd, presahovali požadované minimum. Taktiež sme v
našom výskume zistili, že mnoho týchto firiem využívalo pomoc štátu v podobe vzdelávacích a
rekvalifikačných programov, v dôsledku čoho, žiaľ, veľa pracovníkov stratili, pretože odišli do lepšie
platených sektorov.
Často sme označovaní za automobilovú krajinu, odevný priemysel nedostáva od vlády také úl'avy a
stimuly.
Presne tak. V iných krajinách vytvára štát, priemyselné asociácie a univerzitné výskumné centrá
prostredie umožňujúce modernizáciu odevného priemyslu a pracovnej sily. Na Slovensku boli takéto
iniciatívy vyvinuté vo veľmi malom počte. V súčasnosti sa regionálne a štátne záujmy sústreďujú na
podporu hi-tech, IT a automobilového priemyslu. Príliš často sa stáva, že sa odevný priemysel vníma
ako odvetvie, ktoré má limitovanú budúcnosť. Najväčšia potreba v odevnom priemysle je oveľa viac
koordinovaného úsilia s cieľom podporiť modernizáciu technológií a pracovnej sily a inovovať dizajn
produktov.
Majú naši výrobcovia nejakú konkurenčnú výhodu oproti firmám z Ázie?
Vzhľadom na dominantnosť veľkoobjemových nízkonákladových výrobcov v Číne, Bangladéši a vo
vzrastajúcej juhovýchodnej Ázii, sa výhody súčasných slovenských výrobcov oblečenia vzťahujú na
relatívnu blízkosť k ich hlavným trhom. Špeciálne k Taliansku, Nemecku a Rakúsku. Slovenskí
výrobcovia majú schopnosť zaviazať sa a splniť krátke lehoty dodania a rýchlu odozvu na doplnenie
objednávok o malé dávky. Majú relatívne vysoké zručnosti a skúsenosti pracovnej sily. Taktiež majú
blízke a dlhodobé obchodné vzťahy s firmami a nákupcami zo západnej Európy.
Výrobcovia z Ázie majú však silnú podporu od štátu na rozdiel od našich výrobcov.
Dovoľte mi v tejto súvislosti poukázať na príklad mesta Ningbo v Číne. Toto odvetvie priemyslu je tam
vysoko podporované a presadzované národnou a provinčnou vládou prostredníctvom modernizácie
technológií, pracovných podmienok a kvality produkcie. Ningbo je jeden z najväčších textilných centier v
Číne. Vyprodukuje každoročne okolo 1,3 bilióna odevných kusov, čo predstavuje 40 percent produkčnej
kapacity provincie a 12 percent celkovej národnej produkcie oblečenia. Ku koncu roka 2006 bolo priamo
v Ningbu zamestnaných vyše 131-tisíc pracovníkov vo viac ako 2-tisíc odevných podnikov, čo
predstavuje okolo 5 percent z celkovej národnej zamestnanosti. Produkcia Ningba je veľmi podobná tej
slovenskej. Mužské obleky, pletené odevy a detské oblečenie. Bez ohľadu na úvahy,
je veľmi nepravdepodobné, že Slovensko môže súťažiť s regiónom, akým je Ningbo, či už z hľadiska
objemu, ceny alebo sortimentu, aký vie Ningbo ponúknuť.
Ningbo je na druhom konci sveta. Tvrdili ste, že je našou výhodou, že sme blízko nemeckého a
talianskeho trhu.
Presne tak. Slovensko je najviac deň cesty vzdialené od jeho hlavných trhov, a na tom záleží. Ázijské
trhy a vôbec globaľizačné procesy si nesú tiež zvýšené riziko. Premiestňovanie kontraktov do Ázie
fakticky neznižuje náklady v takej miere, ako indikátory poukazujú. Celkové náklady na to, koľko potrvá
dodanie a vrátenie tovaru, škody z oneskorených dodávok, náklady na tarify a poistné, ako aj
manažovanie dodávateľského reťazca v krajinách 16-tisíc kilometrov a viac vzdialených od trhu, sú
vysoké. Prinášajú dodatočné náklady a zvyšujú riziko. Rizikový manažment sa stal kľúčom pre
globálnych manažérov dodávateľských reťazcov. To je konkurenčná výhoda, ktorú treba využívať. OT>
Hovorili ste aj o novom dizajne produktov. Tradičné odevné závody by svoju výrobu mali teda
výraznejšie meniť. Ako? V niektorých iných krajinách sú tieto a ďalšie formy technického, produkčného a

procesného modernizovania práve vyvíjané. Niektoré, zahŕňajú firmy v Číne, experimentujú s onľine
marketingom. Niektoré sa viažu na technologický výskum a inovácie v navrhovaní materiálov pri
produkcii nových druhov produktov ako niektoré domáce americké firmy v Severnej Karolíne, ktoré
vyvíjajú zdravotné pomôcky a odev so špeciálnymi funkciami. Napríklad ponožky pre pracovníkov, ktorí
musia stáť počas dlhých hodín. Iné krajiny ako Maroko a Tunisko sa zameriavajú viac na ich schopnosť
redukovať čas objednávok a dodania, umožňujú nákupcom objednávať neskôr. Zameriavajú sa aj na
celkovú väčšiu znalosť trhov, kde predávajú.
John Pickles
Je profesorom medzinárodných štúdií, vedúci Katedry geografie na University of North Carolina, Chapel
Hill. Je ekonomický geograf, ktorého výskum sa venuje otázkam regionálneho ekonomického rozvoja v
krajinách strednej a východnej Európy. Je hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
V kontexte celkového priemyselného poklesu je zamestnanosť v odevnom priemysle pre krajinu dôležitá,
najmä na východe Slovenska.
Odevný priemysel potrebuje podporiť modernizáciu technológií a inovovať dizajn produktov.
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71. Vysokoškolákom-plagiátorom klepli po prstoch. Doplatili na podvádzanie
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 24/01/2014; Domáce; BRATISLAVA/TV Markíza]
Systém na univerzitách odhalí každého podvodníka.
Hlavy ponorené v literatúre, prsty rozcvičené a zmysly nabudené. Tak vyzerá študentský život "čestných"
vysokoškolákov, ktorí v týchto mesiacoch pracujú na diplomových či bakalárskych prácach.
Sú však aj takí, ktorí dbajú skôr na rýchlosť a ľahkosť vypracovania. Podvádzanie sa ale nevypláca.
Plagiátorstvo Foto: TV Markíza,
Za dôveryhodný zdroj pri písaní diplomovej práci sa považuje aj internet. Študenti ho ale často
zneužívajú.
Univerzity ale majú systém, ktorý dokáže podvodníkov - plagiátorov odhaliť. Vie overiť, aká časť práce je
zhodná s inými prácami či internetom.
Skúšobná komisia Ekonomickej univerzity v BA sa minulý rok stretla s tromi prácami, pri ktorých
odhalili plagiátorov. Práce teda ani neobhajovali. Museli ich prepracovať alebo napísať úplne nové.
Univerzita Komenského má tiež svojho "Čierneho Petra".
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72. Zoznam vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 14; Vysoké školy; OR]
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Prešovská univerzita v Prešove
- Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Trnavská univerzita v Trnave
- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Technická univerzita v Košiciach
- Žilinská univerzita v Žiline
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- Ekonomická univerzita v Bratislave
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- Technická univerzita vo Zvolene
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave

- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Katolícka univerzita v Ružomberku
- Univerzita J. Selyeho v Komárne Štátne vysoké školy
- Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
- Akadémia policajného zboru v Bratislave
- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Súkromné vysoké školy
- Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
- Paneurópska vysoká škola Bratislava
- Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov
- Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle s pracoviskami v Bratislave a Trenčíne
- Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava
- Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom
- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
- Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
- Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
- Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
- Vysoká škola v Sládkovičove
- Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
- Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
(OR)
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73. Aké nové programy sa dajú študovať
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 17; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; or, or]
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta
- Ekonómia a právo
Ponúka nový študijný program Ekonómia a právo na 1. stupni štúdia. Študenti tohto študijného programu
nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj dostatočne hlbokú právnu prípravu
a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.
Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch Národné
hospodárstvo a Právo s akademickým titulom Bc. (bakalár).
SPU Nitra
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
- Vinárstvo
Na bakalárskom stupni štúdia je novinkou štúdium Vinárstva v dennej aj externej forme, o ktoré bol veľký
záujem už vlani. Absolventi nájdu uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch a akciových
spoločnostiach, najmä s realizáciou produkcie špeciálnej rastlinnej výroby na spracovanie hrozna a
výrobu vína. Budú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov inštitúcií a
podnikov, v kontrolných, vývojových alebo vo výskumných pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo
firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín.
UKF Nitra
Filozofická fakulta
- V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme.
Pri anglistike je pre externistov ročné školné 700 eur, pri štvorročnom externom štúdiu nemčiny v
hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.
Zdroj - vysoké školy (or)
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74. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 16; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kam
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič. (TASR)

Späť na obsah

75. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždenník pre Záhorie; 27/01/2014; 03/2014; s.: 10; VYSOKÉ ŠKOLY;
TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. Minister potvrdil, že na Slovensku je program Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie
všetkých možností nového, rozšíreného programu bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom
zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby
mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre
Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na
slovenské univerzity prichádzajú záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých
našich fakultách bol dokonca zaznamenaný zvýšený počet študentov. Ako dobrý príklad v tomto smere
ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi Ekonomickou
univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré podmienky pre
študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde chodia nielen
mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o Univerzitu
veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z Fínska. "Ide o to,
či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky. Ak máme čo ponúknuť, určite
prídu aj študenti zo zahraničia," Čaplovič. (TASR)
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76. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 13; kam na vysokú
školu/inzercia; TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti Sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne

rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič.
(TASR)
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77. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Trenčianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 12; VYSOKÉ ŠKOLY;
TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. Minister potvrdil, že na Slovensku je program Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie
všetkých možností nového, rozšíreného programu bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom
zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby
mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre
Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na
slovenské univerzity prichádzajú záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých
našich fakultách bol dokonca zaznamenaný zvýšený počet študentov. Ako dobrý príklad v tomto smere
ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi Ekonomickou
univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré podmienky pre
študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde chodia nielen
mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o Univerzitu
veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z Fínska. "Ide o to,
či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky. Ak máme čo ponúknuť, určite
prídu aj študenti zo zahraničia," Čaplovič. (TASR)
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78. Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 27/01/2014; euractiv.sk; Redakcia]
V roku 2013 podporila Nadácia VÚB 76 projektov v celkovej výške viac ako 600 000 eur. Najväčší podiel
financií 41% smeroval do podpory umenia a kultúrneho dedičstva. Charitatívne projekty získali 31% a
oblasť vzdelávania 28% prostriedkov.
Nadácia VÚB sa ako jedna z mála slovenských nadácií venuje záchrane kultúrneho dedičstva. V roku
2013 už piatym rokom pokračovala záchrana významnej slovenskej pamiatky – barokovej kalvárie v
Banskej Štiavnici. V máji bola slávnostne sprístupnená jedna z jej dominánt - zrekonštruovaný Dolný
kostol. V grantovej schéme Poklady môjho srdca získali financie aj ďalšie pamiatky v regiónoch. Medzi
nimi najstaršia stojaca predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, filagória v Martine, či Behrensova
synagóga v Žiline. Do rozhodnutia o tom, ktorá pamiatku získa financie na rekonštrukciu, sa zapojila aj
verejnosť v online súťaži. Medzi 9 vstupnými portálmi na historických budovách získali najväčšiu

podporu verejnosti portály v Košiciach, Levoči a Devíne. Súťaže Maľba a Foto roka podporujú mladé
slovenské umenie. Okrem finančných výhier za "obraz roka" či "fotografiu roka" umelecké talenty
predstavili svoju tvorbu na výstavách, či v exteriéroch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, alebo v
Galérii Nedbalka v historickom centre Bratislavy.
Vzdelávanie
Nadácia tradične pomáha aj pri rozvoji ekonomického vysokého školstva. Už štvrtý rok financuje
pôsobenie zahraničných profesorov ekonómie, ktorí prídu na Slovensko na jeden celý semester. Tu
okrem prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom
projekte. V uplynulom roku bol hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v Bratislave
americký ekonóm John Pickles z Univerzity v Severnej Karolíne.
Charita
Desiate výročie založenia Nadácie VÚB sa nieslo v duchu výnimočného grantového programu pre
neziskové organizácie. Na ich projekty, ktoré menia životy ľudí, Nadácia venovala 100-tisíc eur.
Podmienkou získania daru bolo, aby neziskovkám prispela aj verejnosť a individuálni darcovia. Takto
vyzbierané prostriedky im Nadácia VÚB znásobila v pomere 1 : 1. Vďaka jej podpore sa podarí
zrekonštruovať a obnoviť Modranský sirotinec a synagógu v Žiline, vybudovať denný stacionár pre ľudí
trpiacich sklerózou multiplex, ale aj priestory pre ľudí bez domova v Bratislave.
Aj v roku 2014 bude Nadácia pokračovať v podpore vybraných oblasti formou tradičných 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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79. TS: Zmena v predstavenstve ZUNA
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 27/01/2014; Investujeme.sk; Redakcia]
Novým členom predstavenstva direct banky ZUNO patriacej do skupiny Raiffeisen Bank International
(RBI) sa stal Slavomír Mizák (36). V jeho novej pozícii Chief Information and Operations Officer je
zodpovedný za oblasť IT a chod direct banky.
S. Mizák patrí medzi kľúčových manažérov IT tímu banky už od jej založenia. Stál pri vybudovaní IT
systémov banky "na zelenej lúke" a ich spustení na Slovensku a v Česku. Následne sa podieľal na
implementácii spotrebiteľských pôžičiek, povolenom prečerpaní účtu, kreditných kartách alebo na
spúšťaní aplikácie pre smartfóny ZUNO Mobile Banking.
"Vymenovanie S. Mizáka je výsledkom prirodzeného procesu, ktorý u nás funguje v posledných rokoch.
Vybudoval si tu za tú dobu skvelé know – how v rámci celého IT a prevádzky a niet lepšieho experta pre
ďalší posun v týchto kľúčových oddeleniach," hovorí Oyvind Oanes, generálny riaditeľ direct banky
ZUNO pre Slovensko a Česko. "Pre direct banku poskytujúcu služby viac ako 200 000 klientom 24 hodín
denne, 7 dní v týždni, je taký IT profesionál v predstavenstve obzvlášť dôležitý a sme naozaj radi, že ho
tu máme."
Slavomír nastúpil do banky ako Head of IT Development v roku 2010. Zostavil a viedol tím zložený z
viac než 50 profesionálov z rôznych krajín, v ktorom boli skúsení špecialisti, ale aj sľubné talenty v
oblasti IT. 7 rokov pred tým pôsobil v konzultačnej divízii Accenture, kde sa podieľal na projektoch pre
banky z regiónu CEE, predovšetkým v oblasti projektového managementu, zmien procesov a
systémovej integrácie.
Slavomír Mizák nahradil na pozícii Chief Information and Operations Officer ZUNO Miloša Matulu, ktorý
po štyroch rokoch v direct banke, prijal inú pracovnú ponuku v rámci skupiny RBI.
"ZUNO mám rád od chvíle, kedy som tu pred 4 rokmi začal. Som hrdý, že môžem byť súčasťou ZUNO
rodiny, pretože sme sa spoločne v online bankovníctve posunuli o veľký krok dopredu. Aj naďalej
budeme ponúkať zaujímavé bankové produkty a služby klientom, ktorí chcú mať svoje prostriedky k
dispozícii neustále, bez ohľadu na miesto a čas. Verím, že naši súčasní i noví klienti, budú s online
mobilným bankovníctvom spokojní," dodáva Slavomír Mizák.
Slavomír získal inžiniersky titul v odbore Podniková ekonomika na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Vo voľnom čase hrá badminton, speedminot, squash alebo tenis, v lete jazdí na
kolieskových korčuliach a rád cestuje do nových destinácií.
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80. Cesta pre slovenské odevy vedie cez Rusko a Ameriku
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 27/01/2014; Spravodajstvo; Lenka Buchláková Pravda]
Na to, aby slovenské odevné podniky prežili, musia zamerať svoju výrobu do Ruska či do Brazílie.
Doteraz naši odevníci vyvážali najviac na taliansky a nemecký trh, veľa z nich zostalo pri dlhoročnom
exporte výrobkov na Ukrajinu. Vo svojej štúdii to tvrdí americký ekonóm a profesor John Pickles, ktorý je
aktuálne hosťujúcim profesorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Odevný priemysel potrebuje podporiť modernizáciu technológií a inovovať dizajn produktov.
Autor - SHUTTERSTOCK
John Pickles
Pickles na Slovensku skúmal aj to, aké škody spôsobilo lacné ázijské oblečenie pre našich výrobcov za
posledné roky. Výsledky jeho výskumu majú slúžiť ako podklad pre šéfov slovenských odevných firiem.
Naozaj pomôže nášmu odevnému priemyslu len to, že sa začne orientovať na iné ako tradičné trhy?
Určite áno. Pre udržateľnosť potrebujú slovenské firmy nevyhnutne nové trhy. Výrobcovia z celého sveta
momentálne vyvážajú svoje výrobky do Číny, Brazílie, Južnej Afriky, Indie, Kazachstanu či Ruska. Ceny
tam môžu byť o niečo nižšie, ale objednávky sú cenné vzhľadom na veľmi nízke ceny, ktoré sú teraz
vyplácané na európskom trhu. Aj veľa slovenských výrobcov sa za posledné roky začalo viac orientovať
na trhy mimo tradičných východoeurópskych nákupcov, ako je napríklad Ukrajina.
Čo najviac poškodilo odevný priemysel za posledné roky?
Príchod lacného oblečenia z ázijských trhov bol pre nich ranou pod pás. Situácia sa zdramatizovala
najmä počas krízy. V roku 2008 navyše Brusel zrušil kvóty na dovoz čínskeho textilu a odevov do únie.
Veľké ázijské firmy so schopnosťou produkovať veľké objednávky za nízke ceny tak vytlačili z trhu veľa
menších slovenských výrobcov. Mnohé z nich museli svoje prevádzky zatvoriť, viaceré začali vyrábať
pre taliansky či nemecký trh.
Ako sa v číslach prejavil príchod lacného ázijského oblečenia na odevnom priemysle na Slovensku?
Pred rokom 1989 zamestnával tento sektor na Slovensku vyše 100-tisíc ľudí. Príchod lacného oblečenia
z Ázie mal veľmi negatívny vplyv. Spôsobilo to výrazný pokles zamestnanosti. Prepadol sa z 30-tisíc
zamestnancov v roku 1997 na niečo vyše 12-tisíc pracujúcich ľudí v tomto odvetví v roku 2012 podľa
posledných aktuálnych štatistík. Sčasti ide o prispôsobenie nastavenia štátnych podnikov k súčasným
podmienkam trhu a čiastočne aj o výsledok zvyšujúcej sa súťaže exportných firiem z nízkonákladových
regiónov. V kontexte celkového priemyselného poklesu je zamestnanosť v odevnom priemysle pre
krajinu dôležitá, najmä na východe Slovenska. Ide o výrobcov zo Svidníka, Sabinova, z Humenného,
Trebišova či zo Starej Ľubovne. Niektoré kraje sa veľmi spoliehajú na zamestnanie v tomto priemysle.
Ďalší pokles bez iných typov ekonomického rozvoja by viedol k vážnemu ohrozeniu živobytia týchto
regionálnych ekonomík.
Stále je u nás veľa odevných firiem, ktoré radikálne neprepúšťali a neznižovali svoju výrobu aj napriek
príchodu lacného oblečenia z Ázie.
Slovenské firmy, ktoré boli schopné zachovať zamestnanosť, si osvojili rôzne stratégie. Niektoré si
ponechali rolu styčných výrobcov na zákazku pre východoeurópskych nákupcov. Počas krízy sa táto
stratégia prekvapujúco ukázala ako stabilná, najmä pre tie firmy s dlhotrvajúcimi obchodnými vzťahmi s
ich nákupcami. Niektoré firmy zase investovali do nových technológií a nových produktov, posilnili kvalitu
a služby, ktoré poskytovali ich hlavným nákupcom. V niektorých prípadoch sa ukázalo, že zatiaľ čo počet
pracovníkov klesol, nemalo to za následok aj pokles produktivity vo vyššej miere, respektíve produkcia
poklesla značne pomalšie.
Spomenuli ste, že počas krízy viaceré firmy dokonca aj investovali do svojho rozvoja.
Áno, aj slovenský trh ponúka takéto príklady. Investovali nielen do modernizácie priemyslu, ale taktiež
do rozvoja pracovných síl a do modernizácie zamestnávania. Tieto firmy sa zamerali na udržanie si
pracovníkov, organizáciou objednávok na zabezpečenie celoročnej zamestnanosti a v niektorých
prípadoch, teda v poskytovaní benefitov a miezd, presahovali požadované minimum. Taktiež sme v
našom výskume zistili, že mnoho týchto firiem využívalo pomoc štátu v podobe vzdelávacích a
rekvalifikačných programov, v dôsledku čoho, žiaľ, veľa pracovníkov stratili, pretože odišli do lepšie
platených sektorov.
Často sme označovaní za automobilovú krajinu, odevný priemysel nedostáva od vlády také úľavy a
stimuly.
Presne tak. V iných krajinách vytvára štát, priemyselné asociácie a univerzitné výskumné centrá
prostredie umožňujúce modernizáciu odevného priemyslu a pracovnej sily. Na Slovensku boli takéto
iniciatívy vyvinuté vo veľmi malom počte. V súčasnosti sa regionálne a štátne záujmy sústreďujú na

podporu hi-tech, IT a automobilového priemyslu. Príliš často sa stáva, že sa odevný priemysel vníma
ako odvetvie, ktoré má limitovanú budúcnosť. Najväčšia potreba v odevnom priemysle je oveľa viac
koordinovaného úsilia s cieľom podporiť modernizáciu technológií a pracovnej sily a inovovať dizajn
produktov.
Majú naši výrobcovia nejakú konkurenčnú výhodu oproti firmám z Ázie?
Vzhľadom na dominantnosť veľkoobjemových nízkonákladových výrobcov v Číne, Bangladéši a vo
vzrastajúcej juhovýchodnej Ázii, sa výhody súčasných slovenských výrobcov oblečenia vzťahujú na
relatívnu blízkosť k ich hlavným trhom. Špeciálne k Taliansku, Nemecku a Rakúsku. Slovenskí
výrobcovia majú schopnosť zaviazať sa a splniť krátke lehoty dodania a rýchlu odozvu na doplnenie
objednávok o malé dávky. Majú relatívne vysoké zručnosti a skúsenosti pracovnej sily. Taktiež majú
blízke a dlhodobé obchodné vzťahy s firmami a nákupcami zo západnej Európy.
Výrobcovia z Ázie majú však silnú podporu od štátu na rozdiel od našich výrobcov.
Dovoľte mi v tejto súvislosti poukázať na príklad mesta Ningbo v Číne. Toto odvetvie priemyslu je tam
vysoko podporované a presadzované národnou a provinčnou vládou prostredníctvom modernizácie
technológií, pracovných podmienok a kvality produkcie. Ningbo je jeden z najväčších textilných centier v
Číne. Vyprodukuje každoročne okolo 1,3 bilióna odevných kusov, čo predstavuje 40 percent produkčnej
kapacity provincie a 12 percent celkovej národnej produkcie oblečenia. Ku koncu roka 2006 bolo priamo
v Ningbu zamestnaných vyše 131-tisíc pracovníkov vo viac ako 2-tisíc odevných podnikov, čo
predstavuje okolo 5 percent z celkovej národnej zamestnanosti. Produkcia Ningba je veľmi podobná tej
slovenskej. Mužské obleky, pletené odevy a detské oblečenie. Bez ohľadu na úvahy, je veľmi
nepravdepodobné, že Slovensko môže súťažiť s regiónom, akým je Ningbo, či už z hľadiska objemu,
ceny alebo sortimentu, aký vie Ningbo ponúknuť.
Ningbo je na druhom konci sveta. Tvrdili ste, že je našou výhodou, že sme blízko nemeckého a
talianskeho trhu.
Presne tak. Slovensko je najviac deň cesty vzdialené od jeho hlavných trhov, a na tom záleží. Ázijské
trhy a vôbec globalizačné procesy si nesú tiež zvýšené riziko. Premiestňovanie kontraktov do Ázie
fakticky neznižuje náklady v takej miere, ako indikátory poukazujú. Celkové náklady na to, koľko potrvá
dodanie a vrátenie tovaru, škody z oneskorených dodávok, náklady na tarify a poistné, ako aj
manažovanie dodávateľského reťazca v krajinách 16-tisíc kilometrov a viac vzdialených od trhu, sú
vysoké. Prinášajú dodatočné náklady a zvyšujú riziko. Rizikový manažment sa stal kľúčom pre
globálnych manažérov dodávateľských reťazcov. To je konkurenčná výhoda, ktorú treba využívať.
Hovorili ste aj o novom dizajne produktov. Tradičné odevné závody by svoju výrobu mali teda
výraznejšie meniť. Ako?
V niektorých iných krajinách sú tieto a ďalšie formy technického, produkčného a procesného
modernizovania práve vyvíjané. Niektoré, zahŕňajú firmy v Číne, experimentujú s online marketingom.
Niektoré sa viažu na technologický výskum a inovácie v navrhovaní materiálov pri produkcii nových
druhov produktov ako niektoré domáce americké firmy v Severnej Karolíne, ktoré vyvíjajú zdravotné
pomôcky a odev so špeciálnymi funkciami. Napríklad ponožky pre pracovníkov, ktorí musia stáť počas
dlhých hodín. Iné krajiny ako Maroko a Tunisko sa zameriavajú viac na ich schopnosť redukovať čas
objednávok a dodania, umožňujú nákupcom objednávať neskôr. Zameriavajú sa aj na celkovú väčšiu
znalosť trhov, kde predávajú.
John Pickles
je profesorom medzinárodných štúdií, vedúci Katedry geografie na University of North Carolina, Chapel
Hill. Je ekonomický geograf, ktorého výskum sa venuje otázkam regionálneho ekonomického rozvoja v
krajinách strednej a východnej Európy. Je hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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81. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním sa vedia zamestnať rýchlejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; Zvolensko-podpolianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 12; PRÍLOHA;
VERONIKA FOLENTOVÁ]
V septembri bolo bez práce viac ako 33-tisíc absolventov. Desaťtisíc z toho ukončilo vysokú školu,
ostatní sú stredoškoláci.
Ľudia sa po skončení vysokej školy vedia rýchlejšie zamestnať. "V princípe si absolventi skôr či neskôr
nejakú prácu nájdu. Len malé percento zostáva dlhodobo nezamestnaných," hovorí Darina Mokráňová z
pracovnej agentúry Index Nosluš.

Berú prácu, kde netreba titul
U absolventov s titulom je to však jednoduchšie aj preto, že často siahajú na prácu, na ktorú stačí
stredoškolské vzdelanie. "To, že mladí majú v súčasnosti problém uplatniť sa na trhu práce, potvrdzuje
aj fakt, že mnohí absolventi s diplomom siahajú po pracovných ponukách, na ktoré postačuje maturita,"
hovorí analytička Poštovej banky Eva Sadovská. Vysokoškoláci si podľa nej zväčša na nájdenie práce
rezervujú 5 až 6 mesiacov a rozpošlú desiatky životopisov.
Informatici chcú robiť v odbore
Často tak aj na manuálnych pozíciách či v jednoduchej administratíve môžeme nájsť ľudí s titulom, aj
keď nie je potrebný. Zároveň mnohí absolventi po skončení školy zistia, že nechcú robiť to, čo študovali.
"Spomedzi najúspešnejších fakúlt pracovať na pozíciách, ktoré priamo súvisia s ich vzdelaním, chcú iba
informatici," tvrdí Marcela Glevická z portálu Profesia.sk. Napríklad, absolventi Fakulty informatiky a
informačných technológií Slovenskej technickej univerzity už vo svojich životopisoch, v takzvanom
deklarovanom záujme podľa nej uvádzajú, že si hľadajú prácu ako programátori, IT analytici, IT testeri,
IT konzultanti alebo softvéroví inžinieri.
Uprednostňujú dostupnejšie pozície
Rovnako tak ich skutočný záujem, kam svoje životopisy aktívne posielajú, sa orientuje na pozície, ktoré
vyštudovali. Absolventi iných odborov si hľadajú prácu, kde využijú svoje vzdelanie zriedkavejšie. "Mnohí
deklarujú vo svojich životopisoch ochotu hľadať si prácu v odbore, no už pri samotnom hľadaní
uprednostnia dostupnejšie pozície a reagujú na ponuky, kde svoje vzdelanie nepotrebujú," hovorí
Glevická.
Nechcú robiť v odbore
Absolventi fakúlt zameraných na ekonomiku, spoločenské vedy, prírodné vedy, filozofiu, pedagogiku,
zdravotníctvo, teológiu, šport, reagujú najčastejšie na pozície, ktoré s ich vzdelaním nesúvisia, často
nevyžadujú ani vysokoškolské vzdelanie. "Prvých päť pozícií, na ktoré najčastejšie reagujú, sú najmä z
oblasti administratívy alebo obchodu, kde uchádzači s vysokou školou reagujú na ponuky pre
administratívnych pracovníkov, asistentov, obchodných zástupcov, predavačov alebo office manažérov,"
vymenúva Glevická.
VERONIKA FOLENTOVÁ
Skôr či neskôr si prácu nájdu Len malé percento ľudí s vysokoškolským vzdelaním ostane dlhodobejšie
nezamestnaných. ILUSTRAČNÉ FOTO: FOTOLIA
Verejné vysoké školy
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Štátne vysoké školy
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Súkromné vysoké školy
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Paneurópska vysoká škola Bratislava
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle s pracoviskami v Bratislave a Trenčíne
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava
Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Vysoká škola v Sládkovičove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava (OR)
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82. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 27/01/2014; 03/2014; s.: 8; ŽUPNÉ OZVENY; Red]
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa na Nový rok prihovoril svojim
spoluobčanom v regionálnej televízii týmito slovami:
"Milí spoluobčania, vďakou a pokorou sa vám prihováram teraz na prahu roku 2014. S vďakou preto, že
ste mi pri nedávnych voľbách do orgánov vyšších územných celkov, už štvrtý raz po sebe vyslovili
dôveru a vložili do rúk právo stáť na čele Nitrianskeho samosprávneho kraja ďalšie štyri roky. S pokorou
preto, že si po dvanástich rokoch v tejto funkcii viem v plnej miere uvedomiť zodpovednosť, ktorá plynie
z úloh s ňou spojených. V tejto súvislosti mi dovoľte zdôrazniť dve podstatné skutočnosti. Prvou je fakt,
že náročné úlohy, stojace pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej finančnej krízy

v Európe i vo svete. Pri tejto príležitosti ma však teší, keď môžem konštatovať nádej na zlepšenie, ktorú
v nás vyvolávajú pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je
závislých aj veľa slovenských firiem. S hrdosťou môžem v tejto súvislosti konštatovať, že aj za danej
situácie sme v našom kraji dosiahli niekoľko pozitívnych výsledkov. Predovšetkým sa nám za ostatné
dva roky podarilo znížiť nezamestnanosť o viac, ako dve percentá. Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO nás vyhlásil za jeden z najlepšie hospodáriacich krajov na Slovensku. Aj nezávislí
experti Ekonomickej univerzity a spoločnosť MASTERCARD dokonca vyhodnotili Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci región Slovenska. Takto sme si vytvorili
predpoklady na to, aby sme mohli investovať povedzme do opráv, či rekonštrukcií ciest II. a III. triedy
takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme otvorili 5 centier
odborného vzdelávania a prípravy s tým, že ďalších päť už máme pripravených na spustenie. Vyznačili
sme 324 km nových cykloturistických trás a zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku,
ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Za osobitný úspech považujem to, že sa nám po
opätovnom prevzatí našich dvoch nemocníc do vlastných rúk podarilo dosiahnuť, aby obe prestali
vytvárať ďalšie straty a tieto dnes už hospodária vyrovnane. Tu treba však dodať, že ešte stále
zápasíme s dôsledkami neuváženého prenájmu nemocníc poslancami z prvého volebného obdobia v
podobe zložitých súdnych sporov. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách budov a modernizácii
zariadení sociálnych služieb, v ktorých aktuálne poskytujeme pobytové služby pre takmer 3400 klientov.
Tieto a ďalšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka úspešnému čerpaniu finančných
prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Celkove bolo v NSK schválených 310 projektov v
hodnote presahujúcej 200 miliónov eur. Výsledkom je napríklad to, že 108 obcí na území kraja zásadne
zlepšilo svoj celkový vzhľad a stali sa tak príjemnejším miestom na život pre ich obyvateľov a
atraktívnejším cieľom turistických návštevníkov. Vychádzajúc z týchto i ďalších výsledkov som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne povznesenie nášho kraja, ktoré je v
záujme Vás jeho obyvateľov. Vážení občania, som si plne vedomý toho, že za každým pozitívnym
výsledkom končiaceho sa roku, a v tomto prípade aj volebného obdobia, treba vidieť množstvo
každodennej poctivej, tvorivej práce predstaviteľov obecnej samosprávy a zamestnancov Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj prezieravých rozhodnutí doterajších poslancov jeho
zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby som vyslovil svoje úprimné poďakovanie za ich prácu, a to nielen v mene
svojom, ale predovšetkým v mene vás všetkých. Pri tejto príležitosti ďalej úprimne ďakujem aj
zamestnávateľom súkromného i verejného sektora, ale i starostom obcí, primátorom miest, poslancom
obecných, či mestských zastupiteľstiev, čiže všetkým ľuďom, ochotným prevziať zodpovednosť nielen za
život vo vlastných rodinách, ale aj v rodinách svojich zamestnancov, či v obciach a mestách na území
celého kraja. Moje poďakovanie patrí aj pracujúcim v zariadeniach zdravotníckych i sociálnych služieb, v
súdnictve, v orgánoch prokuratúry, v požiarnej ochrane, v armáde i v polícii, ale aj predstaviteľom cirkví,
kultúrnych ustanovizní, športových klubov a ľuďom v celom rade ďalších inštitúcií. Milí spoluobčania,
dovoľte mi zároveň, aby som vás na prahu nového roku i nového volebného obdobia orgánov
Nitrianskeho samosprávneho kraja vyzval aj do roku 2014 k najmenej takej vzájomne užitočnej
spolupráci v prospech nás všetkých, aká tu panovala doteraz. Všetkých vás prosím a prizývam k tomu,
aby sme aj na konci tohto nového roku mohli mať dobrý pocit z výsledkov nášho spoločného úsilia a zo
zmysluplne prežitých dní. Napokon mi, milí spoluobčania, dovoľte na prahu nového roku zaželať vám
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v pracovnom i osobnom živote. Nech je pre nás všetkých aj rok 2014
rokom dostatku, porozumenia a žičlivosti."
Red.
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83. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 27/01/2014; 03/2014; s.: 12; ŽUPNÉ OZVENY; Red.]
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa na Nový rok prihovoril svojim
spoluobčanom v regionálnej televízii týmito slovami:
"Milí spoluobčania, vďakou a pokorou sa vám prihováram teraz na prahu roku 2014. S vďakou preto, že
ste mi pri nedávnych voľbách do orgánov vyšších územných celkov, už štvrtý raz po sebe vyslovili
dôveru a vložili do rúk právo stáť na čele Nitrianskeho samosprávneho kraja ďalšie štyri roky. S pokorou
preto, že si po dvanástich rokoch v tejto funkcii viem v plnej miere uvedomiť zodpovednosť, ktorá plynie
z úloh s ňou spojených. V tejto súvislosti mi dovoľte zdôrazniť dve podstatné skutočnosti. Prvou je fakt,
že náročné úlohy, stojace pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej finančnej krízy
v Európe i vo svete. Pri tejto príležitosti ma však teší, keď môžem konštatovať nádej na zlepšenie, ktorú
v nás vyvolávajú pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je
závislých aj veľa slovenských firiem. S hrdosťou môžem v tejto súvislosti konštatovať, že aj za danej
situácie sme v našom kraji dosiahli niekoľko pozitívnych výsledkov. Predovšetkým sa nám za ostatné
dva roky podarilo znížiť nezamestnanosť o viac, ako dve percentá. Inštitút pre ekonomické a sociálne

reformy INEKO nás vyhlásil za jeden z najlepšie hospodáriacich krajov na Slovensku. Aj nezávislí
experti Ekonomickej univerzity a spoločnosť MASTERCARD dokonca vyhodnotili Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci región Slovenska. Takto sme si vytvorili
predpoklady na to, aby sme mohli investovať povedzme do opráv, či rekonštrukcií ciest II. a III. triedy
takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme otvorili 5 centier
odborného vzdelávania a prípravy s tým, že ďalších päť už máme pripravených na spustenie. Vyznačili
sme 324 km nových cykloturistických trás a zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku,
ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Za osobitný úspech považujem to, že sa nám po
opätovnom prevzatí našich dvoch nemocníc do vlastných rúk podarilo dosiahnuť, aby obe prestali
vytvárať ďalšie straty a tieto dnes už hospodária vyrovnane. Tu treba však dodať, že ešte stále
zápasíme s dôsledkami neuváženého prenájmu nemocníc poslancami z prvého volebného obdobia v
podobe zložitých súdnych sporov. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách budov a modernizácii
zariadení sociálnych služieb, v ktorých aktuálne poskytujeme pobytové služby pre takmer 3400 klientov.
Tieto a ďalšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka úspešnému čerpaniu finančných
prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Celkove bolo v NSK schválených 310 projektov v
hodnote presahujúcej 200 miliónov eur. Výsledkom je napríklad to, že 108 obcí na území kraja zásadne
zlepšilo svoj celkový vzhľad a stali sa tak príjemnejším miestom na život pre ich obyvateľov a
atraktívnejším cieľom turistických návštevníkov. Vychádzajúc z týchto i ďalších výsledkov som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne povznesenie nášho kraja, ktoré je v
záujme Vás jeho obyvateľov. Vážení občania, som si plne vedomý toho, že za každým pozitívnym
výsledkom končiaceho sa roku, a v tomto prípade aj volebného obdobia, treba vidieť množstvo
každodennej poctivej, tvorivej práce predstaviteľov obecnej samosprávy a zamestnancov Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj prezieravých rozhodnutí doterajších poslancov jeho
zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby som vyslovil svoje úprimné poďakovanie za ich prácu, a to nielen v mene
svojom, ale predovšetkým v mene vás všetkých. Pri tejto príležitosti ďalej úprimne ďakujem aj
zamestnávateľom súkromného i verejného sektora, ale i starostom obcí, primátorom miest, poslancom
obecných, či mestských zastupiteľstiev, čiže všetkým ľuďom, ochotným prevziať zodpovednosť nielen za
život vo vlastných rodinách, ale aj v rodinách svojich zamestnancov, či v obciach a mestách na území
celého kraja. Moje poďakovanie patrí aj pracujúcim v zariadeniach zdravotníckych i sociálnych služieb, v
súdnictve, v orgánoch prokuratúry, v požiarnej ochrane, v armáde i v polícii, ale aj predstaviteľom cirkví,
kultúrnych ustanovizní, športových klubov a ľuďom v celom rade ďalších inštitúcií. Milí spoluobčania,
dovoľte mi zároveň, aby som vás na prahu nového roku i nového volebného obdobia orgánov
Nitrianskeho samosprávneho kraja vyzval aj do roku 2014 k najmenej takej vzájomne užitočnej
spolupráci v prospech nás všetkých, aká tu panovala doteraz. Všetkých vás prosím a prizývam k tomu,
aby sme aj na konci tohto nového roku mohli mať dobrý pocit z výsledkov nášho spoločného úsilia a zo
zmysluplne prežitých dní. Napokon mi, milí spoluobčania, dovoľte na prahu nového roku zaželať vám
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v pracovnom i osobnom živote. Nech je pre nás všetkých aj rok 2014
rokom dostatku, porozumenia a žičlivosti." Red.
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84. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň na Pohroní; 27/01/2014; 03/2014; s.: 9; župné ozveny; Red]
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa na Nový rok prihovoril svojim
spoluobčanom v regionálnej televízii týmito slovami:
"Milí spoluobčania, vďakou a pokorou sa vám prihováram teraz na prahu roku 2014. S vďakou preto, že
ste mi pri nedávnych voľbách do orgánov vyšších územných celkov, už štvrtý raz po sebe vyslovili
dôveru a vložili do rúk právo stáť na čele Nitrianskeho samosprávneho kraja ďalšie štyri roky. S pokorou
preto, že si po dvanástich rokoch v tejto funkcii viem v plnej miere uvedomiť zodpovednosť, ktorá plynie
z úloh s ňou spojených. V tejto súvislosti mi dovoľte zdôrazniť dve podstatné skutočnosti. Prvou je fakt,
že náročné úlohy, stojace pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej finančnej krízy
v Európe i vo svete. Pri tejto príležitosti ma však teší, keď môžem konštatovať nádej na zlepšenie, ktorú
v nás vyvolávajú pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je
závislých aj veľa slovenských firiem. S hrdosťou môžem v tejto súvislosti konštatovať, že aj za danej
situácie sme v našom kraji dosiahli niekoľko pozitívnych výsledkov. Predovšetkým sa nám za ostatné
dva roky podarilo znížiť nezamestnanosť o viac, ako dve percentá. Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO nás vyhlásil za jeden z najlepšie hospodáriacich krajov na Slovensku. Aj nezávislí
experti Ekonomickej univerzity a spoločnosť MASTERCARD dokonca vyhodnotili Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci región Slovenska. Takto sme si vytvorili
predpoklady na to, aby sme mohli investovať povedzme do opráv, či rekonštrukcií ciest II. a III. triedy
takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme otvorili 5 centier
odborného vzdelávania a prípravy s tým, že ďalších päť už máme pripravených na spustenie. Vyznačili
sme 324 km nových cykloturistických trás a zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku,

ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Za osobitný úspech považujem to, že sa nám po
opätovnom prevzatí našich dvoch nemocníc do vlastných rúk podarilo dosiahnuť, aby obe prestali
vytvárať ďalšie straty a tieto dnes už hospodária vyrovnane. Tu treba však dodať, že ešte stále
zápasíme s dôsledkami neuváženého prenájmu nemocníc poslancami z prvého volebného obdobia v
podobe zložitých súdnych sporov. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách budov a modernizácii
zariadení sociálnych služieb, v ktorých aktuálne poskytujeme pobytové služby pre takmer 3400 klientov.
Tieto a ďalšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka úspešnému čerpaniu finančných
prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Celkove bolo v NSK schválených 310 projektov v
hodnote presahujúcej 200 miliónov eur. Výsledkom je napríklad to, že 108 obcí na území kraja zásadne
zlepšilo svoj celkový vzhľad a stali sa tak príjemnejším miestom na život pre ich obyvateľov a
atraktívnejším cieľom turistických návštevníkov. Vychádzajúc z týchto i ďalších výsledkov som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne povznesenie nášho kraja, ktoré je v
záujme Vás jeho obyvateľov. Vážení občania, som si plne vedomý toho, že za každým pozitívnym
výsledkom končiaceho sa roku, a v tomto prípade aj volebného obdobia, treba vidieť množstvo
každodennej poctivej, tvorivej práce predstaviteľov obecnej samosprávy a zamestnancov Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj prezieravých rozhodnutí doterajších poslancov jeho
zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby som vyslovil svoje úprimné poďakovanie za ich prácu, a to nielen v mene
svojom, ale predovšetkým v mene vás všetkých. Pri tejto príležitosti ďalej úprimne ďakujem aj
zamestnávateľom súkromného i verejného sektora, ale i starostom obcí, primátorom miest, poslancom
obecných, či mestských zastupiteľstiev, čiže všetkým ľuďom, ochotným prevziať zodpovednosť nielen za
život vo vlastných rodinách, ale aj v rodinách svojich zamestnancov, či v obciach a mestách na území
celého kraja. Moje poďakovanie patrí aj pracujúcim v zariadeniach zdravotníckych i sociálnych služieb, v
súdnictve, v orgánoch prokuratúry, v požiarnej ochrane, v armáde i v polícii, ale aj predstaviteľom cirkví,
kultúrnych ustanovizní, športových klubov a ľuďom v celom rade ďalších inštitúcií. Milí spoluobčania,
dovoľte mi zároveň, aby som vás na prahu nového roku i nového volebného obdobia orgánov
Nitrianskeho samosprávneho kraja vyzval aj do roku 2014 k najmenej takej vzájomne užitočnej
spolupráci v prospech nás všetkých, aká tu panovala doteraz. Všetkých vás prosím a prizývam k tomu,
aby sme aj na konci tohto nového roku mohli mať dobrý pocit z výsledkov nášho spoločného úsilia a zo
zmysluplne prežitých dní. Napokon mi, milí spoluobčania, dovoľte na prahu nového roku zaželať vám
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v pracovnom i osobnom živote. Nech je pre nás všetkých aj rok 2014
rokom dostatku, porozumenia a žičlivosti."
Red.
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85. Nový program umožní mladým ľuďom študovať v Európe
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 28/01/2014; 03/2014; s.: 18; KAM NA
VYSOKÚ ŠKOLU / INZERCIA; TASR]
Slovenskí študenti sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+. Umožní im
štúdium v zahraničí.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu," konštatoval Čaplovič.
"Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto programy. Môže to priniesť veľké úspechy
pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú
univerzity, kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný.
Ako dobrý príklad uviedol spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. (TASR)
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86. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 28/01/2014; 03/2014; s.: 9; vysoké školy; TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti Sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa

už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič. (TASR)
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87. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Liptovské noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 16; VYSOKÉ
ŠKOLY/INZERCIA; TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti Sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič.
(TASR)
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88. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 18; VYSOKÉ ŠKOLY; TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program

Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič. (TASR)

Späť na obsah

89. Slovenské univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 18; KAM NA VYSOKÉ
ŠKOLY / INZERCIA; TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič. (TASR)
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90. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 11; KAM NA VYSOKÚ
ŠKOLU; TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na

otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič. (TASR)
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91. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Banskobystrické noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 12; Vysoké školy;
TASR]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý
príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič. (TASR)
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92. Univerzity vedia prilákať európskych študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 15; TÉMA/ INZERCIA;
(TASR)]
Zahraniční študenti prejavujú záujem o štúdium na Slovensku v rámci výmenného programu Erasmus a
slovenskí študenti sa nesmú obávať využiť všetky možnosti nového programu Erasmus+.
Šéf slovenského rezortu školstva Dušan Čaplovič povedal, že Rada ministrov odobrila nedávne
rozhodnutie Európskeho parlamentu ohľadom programu Erasmus+ a vytvorili sa tak podmienky, aby sa
už od roku 2014 aj mladí ľudia zo Slovenska mohli zapájať do vzdelávacích a výskumných aktivít v rámci
Európy. "Program je oveľa širší, týka sa všeobecne mládeže a teraz už aj športu a mohol by priniesť
pozitívne výsledky pre Slovákov," konštatoval Čaplovič. Minister potvrdil, že na Slovensku je program
Erasmus dostatočne využívaný a na zhodnotenie všetkých možností nového, rozšíreného programu
bude potrebné, aby aj z ministerstva, prostredníctvom zriadených sprostredkovateľských centier, prúdilo
čo najviac informácií pre záujemcov. "Ide o to, aby mladí ľudia mali kus odvahy a hlásili sa na tieto
programy. Môže to priniesť veľké úspechy pre nich aj pre Slovensko," zhodnotil situáciu Čaplovič. Na
otázku, či výmenný tok študentov funguje obojsmerne, či na slovenské univerzity prichádzajú
záujemcovia zo zahraničia, minister školstva uviedol, že na niektorých našich fakultách bol dokonca
zaznamenaný zvýšený počet študentov. Čaplovič dodal, že vďaka tomu, že na Slovensku sú univerzity,
kde sa vyučuje v anglickom alebo nemeckom jazyku, je takýto výmenný tok študentov možný. Ako dobrý

príklad v tomto smere ocenil spoluprácu v rámci vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov medzi
Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v nemeckom Halle. Dobré
podmienky pre študentov a stážistov zo zahraničia sú podľa neho na Lekárskej fakulte v Martine, kde
chodia nielen mladí ľudia z krajín EÚ, ale rastie aj počet záujemcov z Nórska. Vysoký záujem je tiež o
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, kde sa napríklad čoraz častejšie hlásia študenti z
Fínska. "Ide o to, či vieme ponúknuť dobré programy a študijné plány a či sa využijú jazyky ako
angličtina. Ak máme čo ponúknuť, určite prídu aj študenti zo zahraničia," poznamenal Čaplovič.
(TASR)
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93. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním sa vedia zamestnať rýchlejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; Brezno; 28/01/2014; 03/2014; s.: 8; príloha; VERONIKA FOLENTOVÁ]
V septembri bolo bez práce viac ako 33-tisíc absolventov. Desaťtisíc z toho ukončilo vysokú školu,
ostatní sú stredoškoláci.
Ľudia sa po skončení vysokej školy vedia rýchlejšie zamestnať. "V princípe si absolventi skôr či neskôr
nejakú prácu nájdu. Len malé percento zostáva dlhodobo nezamestnaných," hovorí Darina Mokráňová z
pracovnej agentúry Index Nosluš.
Berú prácu, kde netreba titul
U absolventov s titulom je to však jednoduchšie aj preto, že často siahajú na prácu, na ktorú stačí
stredoškolské vzdelanie. "To, že mladí majú v súčasnosti problém uplatniť sa na trhu práce, potvrdzuje
aj fakt, že mnohí absolventi s diplomom siahajú po pracovných ponukách, na ktoré postačuje maturita,"
hovorí analytička Poštovej banky Eva Sadovská. Vysokoškoláci si podľa nej zväčša na nájdenie práce
rezervujú 5 až 6 mesiacov a rozpošlú desiatky životopisov.
Informatici chcú robiť v odbore
Často tak aj na manuálnych pozíciách či v jednoduchej administratíve môžeme nájsť ľudí s titulom, aj
keď nie je potrebný. Zároveň mnohí absolventi po skončení školy zistia, že nechcú robiť to, čo študovali.
"Spomedzi najúspešnejších fakúlt pracovať na pozíciách, ktoré priamo súvisia s ich vzdelaním, chcú iba
informatici," tvrdí Marcela Glevická z portálu Profesia.sk. Napríklad, absolventi Fakulty informatiky a
informačných technológií Slovenskej technickej univerzity už vo svojich životopisoch, v takzvanom
deklarovanom záujme podľa nej uvádzajú, že si hľadajú prácu ako programátori, IT analytici, IT testeri,
IT konzultanti alebo softvéroví inžinieri.
Uprednostňujú dostupnejšie pozície
Rovnako tak ich skutočný záujem, kam svoje životopisy aktívne posielajú, sa orientuje na pozície, ktoré
vyštudovali. Absolventi iných odborov si hľadajú prácu, kde využijú svoje vzdelanie zriedkavejšie. "Mnohí
deklarujú vo svojich životopisoch ochotu hľadať si prácu v odbore, no už pri samotnom hľadaní
uprednostnia dostupnejšie pozície a reagujú na ponuky, kde svoje vzdelanie nepotrebujú," hovorí
Glevická.
Nechcú robiť v odbore
Absolventi fakúlt zameraných na ekonomiku, spoločenské vedy, prírodné vedy, filozofiu, pedagogiku,
zdravotníctvo, teológiu, šport, reagujú najčastejšie na pozície, ktoré s ich vzdelaním nesúvisia, často
nevyžadujú ani vysokoškolské vzdelanie. "Prvých päť pozícií, na ktoré najčastejšie reagujú, sú najmä z
oblasti administratívy alebo obchodu, kde uchádzači s vysokou školou reagujú na ponuky pre
administratívnych pracovníkov, asistentov, obchodných zástupcov, predavačov alebo office manažérov,"
vymenúva Glevická.
VERONIKA FOLENTOVÁ
Skôr či neskôr si prácu nájdu Len malé percento ľudí s vysokoškolským vzdelaním ostane dlhodobejšie
nezamestnaných.
Zoznam vysokých škôl
---------------Verejné vysoké školy
---------------Univerzita Komenského v Bratislave

---------------Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
---------------Prešovská univerzita v Prešove
---------------Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
---------------Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
---------------Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
---------------Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
---------------Trnavská univerzita v Trnave
---------------Slovenská technická univerzita v Bratislave
---------------Technická univerzita v Košiciach
---------------Žilinská univerzita v Žiline
---------------Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
---------------Ekonomická univerzita v Bratislave
---------------Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
---------------Technická univerzita vo Zvolene
---------------Vysoká škola múzických umení v Bratislave
---------------Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
---------------Akadémia umení v Banskej Bystrici
---------------Katolícka univerzita v Ružomberku
---------------Univerzita J. Selyeho v Komárne
---------------Štátne vysoké školy
---------------Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
---------------Akadémia policajného zboru v Bratislave
---------------Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
---------------Súkromné vysoké školy
---------------Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
---------------Paneurópska vysoká škola Bratislava
---------------Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov
---------------Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle s pracoviskami v Bratislave a Trenčíne
---------------Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava
---------------Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom
---------------Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
---------------Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
---------------Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
---------------Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
---------------Vysoká škola v Sládkovičove
---------------Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
---------------Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
(OR)
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94. Novoročný príhovor predsedu NSK
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 28/01/2014; 03/2014; s.: 8; ŽUPNÉ OZVENY;
Red.]
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa na Nový rok prihovoril svojim
spoluobčanom v regionálnej televízii týmito slovami:
"Milí spoluobčania, vďakou a pokorou sa vám prihováram teraz na prahu roku 2014. S vďakou preto, že
ste mi pri nedávnych voľbách do orgánov vyšších územných celkov, už štvrtý raz po sebe vyslovili
dôveru a vložili do rúk právo stáť na čele Nitrianskeho samosprávneho kraja ďalšie štyri roky. S pokorou
preto, že si po dvanástich rokoch v tejto funkcii viem v plnej miere uvedomiť zodpovednosť, ktorá plynie
z úloh s ňou spojených. V tejto súvislosti mi dovoľte zdôrazniť dve podstatné skutočnosti. Prvou je fakt,
že náročné úlohy, stojace pred nami, budeme musieť plniť v podmienkach doznievajúcej finančnej krízy
v Európe i vo svete. Pri tejto príležitosti ma však teší, keď môžem konštatovať nádej na zlepšenie, ktorú
v nás vyvolávajú pozitívne správy prichádzajúce z najväčších európskych ekonomík, od ktorých je
závislých aj veľa slovenských firiem. S hrdosťou môžem v tejto súvislosti konštatovať, že aj za danej
situácie sme v našom kraji dosiahli niekoľko pozitívnych výsledkov. Predovšetkým sa nám za ostatné
dva roky podarilo znížiť nezamestnanosť o viac, ako dve percentá. Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO nás vyhlásil za jeden z najlepšie hospodáriacich krajov na Slovensku. Aj nezávislí
experti Ekonomickej univerzity a spoločnosť MASTERCARD dokonca vyhodnotili Nitriansky
samosprávny kraj ako najdynamickejšie sa rozvíjajúci región Slovenska. Takto sme si vytvorili
predpoklady na to, aby sme mohli investovať povedzme do opráv, či rekonštrukcií ciest II. a III. triedy
takmer 40 miliónov eur. Na stredných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme otvorili 5 centier
odborného vzdelávania a prípravy s tým, že ďalších päť už máme pripravených na spustenie. Vyznačili

sme 324 km nových cykloturistických trás a zaviedli sme certifikáciu ubytovacích zariadení na vidieku,
ktorá má zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Za osobitný úspech považujem to, že sa nám po
opätovnom prevzatí našich dvoch nemocníc do vlastných rúk podarilo dosiahnuť, aby obe prestali
vytvárať ďalšie straty a tieto dnes už hospodária vyrovnane. Tu treba však dodať, že ešte stále
zápasíme s dôsledkami neuváženého prenájmu nemocníc poslancami z prvého volebného obdobia v
podobe zložitých súdnych sporov. Úspešne sme pokračovali aj v rekonštrukciách budov a modernizácii
zariadení sociálnych služieb, v ktorých aktuálne poskytujeme pobytové služby pre takmer 3400 klientov.
Tieto a ďalšie výsledky sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka úspešnému čerpaniu finančných
prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Celkove bolo v NSK schválených 310 projektov v
hodnote presahujúcej 200 miliónov eur. Výsledkom je napríklad to, že 108 obcí na území kraja zásadne
zlepšilo svoj celkový vzhľad a stali sa tak príjemnejším miestom na život pre ich obyvateľov a
atraktívnejším cieľom turistických návštevníkov. Vychádzajúc z týchto i ďalších výsledkov som
presvedčený, že našou povinnosťou je nadviazať na tieto pozitívne trendy a pokračovať v stabilnom
rozvoji kraja. Jednoducho, starať sa o hospodárske a kultúrne povznesenie nášho kraja, ktoré je v
záujme Vás jeho obyvateľov. Vážení občania, som si plne vedomý toho, že za každým pozitívnym
výsledkom končiaceho sa roku, a v tomto prípade aj volebného obdobia, treba vidieť množstvo
každodennej poctivej, tvorivej práce predstaviteľov obecnej samosprávy a zamestnancov Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj prezieravých rozhodnutí doterajších poslancov jeho
zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby som vyslovil svoje úprimné poďakovanie za ich prácu, a to nielen v mene
svojom, ale predovšetkým v mene vás všetkých. Pri tejto príležitosti ďalej úprimne ďakujem aj
zamestnávateľom súkromného i verejného sektora, ale i starostom obcí, primátorom miest, poslancom
obecných, či mestských zastupiteľstiev, čiže všetkým ľuďom, ochotným prevziať zodpovednosť nielen za
život vo vlastných rodinách, ale aj v rodinách svojich zamestnancov, či v obciach a mestách na území
celého kraja. Moje poďakovanie patrí aj pracujúcim v zariadeniach zdravotníckych i sociálnych služieb, v
súdnictve, v orgánoch prokuratúry, v požiarnej ochrane, v armáde i v polícii, ale aj predstaviteľom cirkví,
kultúrnych ustanovizní, športových klubov a ľuďom v celom rade ďalších inštitúcií. Milí spoluobčania,
dovoľte mi zároveň, aby som vás na prahu nového roku i nového volebného obdobia orgánov
Nitrianskeho samosprávneho kraja vyzval aj do roku 2014 k najmenej takej vzájomne užitočnej
spolupráci v prospech nás všetkých, aká tu panovala doteraz. Všetkých vás prosím a prizývam k tomu,
aby sme aj na konci tohto nového roku mohli mať dobrý pocit z výsledkov nášho spoločného úsilia a zo
zmysluplne prežitých dní. Napokon mi, milí spoluobčania, dovoľte na prahu nového roku zaželať vám
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v pracovnom i osobnom živote. Nech je pre nás všetkých aj rok 2014
rokom dostatku, porozumenia a žičlivosti." Red.
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95. Orientačný prehľad termínov podania prihlášok na niektoré verejné vysoké
školy
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/01/2014; s.: 10,11; Vzdelávanie; Redakcia]
STU v Bratislave
- do 30.11.2013 - fakulta architektúry
- do 28.2.2014 - strojnícka fakulta
- do 31.3.2014 - fakulta chemickej a potravinárskej technológie, materiálovotechnologická fakulta so
sídlom v Trnave, fakulta informatiky a informačných technológií
- do 30.4.2014 - stavebná fakulta, fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav manažmentu
Ekonomická univerzita v Bratislave
- do 31. marca 2014 - na 1. stupeň štúdia
- bakalárske
- do 15. apríla - na druhý stupeň štúdia inžinierske
Univerzita Komenského
- do 28.2.2014. - lekárska fakulta, právnická fakulta, filozofická fakulta, prírodovedecká fakulta,
pedagogická fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta telesnej výchovy a športu, Jesseniova lekárska
fakulta, fakulta matematiky, fyziky a informatiky.

- do 31.3.2014 - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK
- do 31.3.2014 pre júnové pohovory, do 10.7.2014 pre septembrové pohovory
- do 31.3.2014 - Fakulta managementu UK, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - do 28.2.2014
slovenskí uchádzači, do.31.3.2014 pre zahraničných uchádzačov.
Vysoká škola výtvarných umení
- do 19.5.2014 - termín na podanie prihlášky
- do 19.5.2014 - termín na podanie prihlášky na doktorandské štúdium
Právnická fakulta
- do 31.3.2014-bakalárske študijné programy - denné štúdium
- do 30.4.2014 - externá forma
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
do 28.2.2014 - doktorské študijné programy
do 28.2.2014-bakalárske študijné programy
do 28.2.2014 - magisterské študijné programy
Prírodovecká fakulta
do 31.3.2014 - bakalárske š tudijné programy
do 30.6.2014 - magisterské študijné programy
Fakulta verejnei správy
do 31.3.2014 - bakalárske študijné programy
do 31.3.2014 - magisterské študijné programy
Filozofická fakulta
do 31.3.2014-bakalárske študijné programy
do 31.3.2014 - magisterské študijné programy
Ústav telesnej výchovy a športu
do 15.4.2014 - bakalársky študijný program
Slovenská polhohospodárska univerzita v Nitre
do 30.4.2014 - fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
do 30.4.2014 - fakulta biotechnológie a potravinárstva
do 21.3.2014 - fakulta ekonomiky a manažmentu
do 31.3.2014 - fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
do 28.2.2014-fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - pre študijné programy s talentovou skúškou
do 30.4.2014 - fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
do 31.3.2014 - technická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
do 31.3.2014 - bakalárske štúdium
do 30.5.2014 - magisterské štúdium
do 15.6.2014-PhD.
Pedagogická fakulta: do 28.2.2014
Filozofická fakulta: do 28.2.2014
Fakulta zdravotníctva a soc. služieb: do 28.2.2014
Teologická fakulta
do
- bakalárske aj magisterské štúdium
do 30.5.2014-PhD.
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96. Budúci informatici navrhujú aplikácie pre prax
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/01/2014; s.: 4,5; Vzdelávanie; Redakcia]
Bakalárske, diplomové či dizertačné práce študentov Fakulty informatiky a informačných technológií
STU nie sú odtrhnuté od reality. Aplikácie, ktoré vyvíjali, nájdu uplatnenie v diaľkovej doprave. Niektoré
projekty premenili na start-upy. Jedna stena miestnosti je vybavená malými dotykovými displejmi, aké
poznáme z lietadiel či diaľkových autobusov. Študenti tu vyvíjajú aplikácie v spolupráci s firmou Molpir,
ktorá IT laboratórium zariadila.
Tímová práca
"Vytvorili sme multimediálny systém do vlakov, ide o absolútne nové riešenie na trhu. V ,otvorených'
vagónoch vlaku môžu byť rozmiestnené monitory pre cestujúcich a jeden softvér spoločný pre celý vlak
určuje ponuku pre konkrétny vagón. Cestujúci v prvej triede napríklad majú na výber firmy bez reklám,
cestujúci v 2. triede musia strpieť aj reklamu," vysvetľuje študent Andrej Kincel. Tím študentov vedie
doktorand Peter Pištek z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.
"Študenti, ktorí v tomto laboratóriu pracovali, si už počas štúdia nachádzajú zamestnanie. Jeden z
absolventov dnes pracuje ako vedúci programátorov vo firme Molpir, ktorá laboratórium zariadila. Ďalší
navrhol informačný systém pre turistov. Využili ho vo Viedni a študenta vo firme zamestnali," vysvetľuje
Pištek. Aktuálne študenti vyvíjajú aplikáciu na objednávanie jedla a nápojov v diaľkových spojoch a
informačný systém pre verejnú dopravu. Displeje, ktoré vidno v laboratóriu, by cestujúcich v meste mali
upozorňovať na zaujímavosti, okolo ktorých prechádzajú, na akcie, ktoré sa tu uskutočňujú alebo v
najbližších dňoch budú uskutočňovať, alebo na najbližšie zastávky a spoje, na ktoré tam možno
prestúpiť. "Systém môže informovať o hocičom, ak si služby u verejného dopravcu zaplatí trebárs
nákupné centrum, môžu sa cestujúci, ktorí prechádzajú autobusom okolo tohto centra, dozvedieť o
aktuálnych zľavách v predajniach," hovorí Pištek.
Tímové projekty
Fakulta informatiky a informačných technológií STU kladie dôraz na praktické projekty. Dôležitým
predmetom sú tímové projekty, kde študenti simulujú "vývojársky tím" a ich projekty oceňujú aj IT firmy,
ktoré ich na záver vyhodnocujú. Vo viacerých prípadoch študenti dokonca dosiahli nasadenie svojich
návrhov do praxe. Takým je napríklad projekt OwNet. Ide o riešenie umožňujúce školám so slabým
internetovým pripojením využívať možnosti internetu. Pre výučbu stačí, aby bol pripojený jeden počítač,
ten uloží všetky stránky, ktoré učiteľ prezeral, a rozošle ich do automaticky do ďalších počítačov v triede.
"Všetky počítače pripojené do programu OwNet si vymieňajú stránky medzi sebou a ukladajú si tak
kópiu malej časti webu. Program však nečaká len na pokyny človeka, internetové stránky ukladá do
počítačov aj sám, po skončení vyučovania a v noci, keď nie je internetová linka vyťažená. Vyhodnocuje,
aké stránky si užívateľ prezeral, a podľa toho zisťuje, o čo by mohol mať ešte záujem. Ani učiteľa tak v

škole nemusia zdržať výpadky pripojenia," vysvetľuje Michal Barla z FIIT. Študenti sa neuspokojili len so
zápočtom za projekt, ale spolu s Nadáciou Pontis ho posunuli do praxe. OwNet už používajú školy v
Keni a onedlho ho budú využívať aj v Guatemale.
Vyhraté súťaže
Ďalší študenti svoj školský projekt už preklopili do start-upu a vyhrali s ním súťaž Podnikateľský nápad
roka 2013. Ide o Speekle - pomôcku, ktorá pomáha odstraňovať rečové chyby. Deti ovládajú postavičky
v počítačovej hre správne vyslovenými hláskami. Podobných projektov so šancou na úspech je na FIIT
STU mnoho, fakulta, rovnako ako celá STU kladie dôraz na praktickú stránku výučby. "Študenti STU sú
zapájaní do výskumu, do praktickej inžinierskej činnosti, čo považujeme za kriticky dôležité pre prípravu
novej generácie. Odborníci vychovávaní vo výskumnom procese, v spolupráci s praxou, sú kľúčoví pre
zavádzanie inovácií do praxe a pre rozvoj nových inovatívnych odvetví slovenskej ekonomiky," hovorí
rektor STU Robert Redhammer.
AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Výber zaujímavých projektov vytvorených študentmi FIIT
- www.dotankoch.sk - portál, ktorý analyzuje dianie v Národnej rade SR, dochádzku poslancov, výroky a
citácie od roku 1998.
- www.foaf.sk - sociálna sieť firiem v Slovenskej republike. Využíva údaje z Obchodného registra SR,
Daňového úradu SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Vestníka verejného obstarávania a ďalších
databáz, pričom pomocou grafových algoritmov hľadá a zobrazuje hlbšie prepojenia medzi ľuďmi a
firmami na Slovensku.
- www.otvorenezmluvy.sk - stránka, ktorej úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať
výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami. Prostredníctvom automatizovaných
analýz a zapojenia verejnosti do hodnotenia zmlúv (crowdsourcingu) sa snaží upozorniť na zmluvy
hodné preskúmania - od zmlúv uzavretých na vysoké sumy až po zmluvy obsahujúce nejasnosti alebo
formálne chyby.
- www.hladnystudent.sk - web pre všetkých hladných študentov, ktorí si chcú vybrať tie najlepšie jedlá na
stravovanie. Projekt obsahuje jedálne lístky všetkých významných študentských jedální na Ekonomickej
univerzite a v Mlynskej doline.
- www.itransit.sk - aplikácia pre mobilné telefóny, osobný navigátor v spleti mestskej dopravy v
Bratislave. Vyhľadáva v cestovných poriadkoch MHD, obsahuje plánovač spojení i mapy integrované s
GPS prijímačom.
- www.otvorenesudy.sk - stránka pomocou verejne dostupných dát zo slovenských súdov sprehľadňuje
činnosť súdov a sudcov a umožňuje ich porovnanie.
- www.govdata.sk - obsahuje informácie o právnych subjektoch (sídlo. IČO, DIČ, IČ-DPH, štatutári,
vklady, imanie, podiely, predmety činností, kategorizácie odvetvia... z obchodného a živnostenského
registra, dlhy na daniach a nedoplatky v poisťovniach, po verejné obstarávania a zmluvy. Vzťahy k .sk
doménam, množstvo historických dát a ďalších informácií z roztrúsených zdrojov powebe.
- www.annota.sk - aplikácia pre vyznačovanie a poznámkovanie webových stránok, špeciálne zameraná
na digitálne knižnice. Používa sa najmä na komunikáciu medzi študentmi a vedúcimi ich bakalárskych a
diplomových prác, nielen na FIIT STU. (annota.fiit. stuba.sk)
- www.peoplia.eu - online sociálna platforma zameraná na výučbu matematiky a programovania, pou; sa
najmä na veľkých predmetoch v prvých ročníkoch, kde umožňuje študentom interaktívne riešiť úlohy v
skupinách.
- Green Game - Imagine Cup 2011, 3. miesto v celosvetovom finále v New York City. Cieľom hráčov je
vyriešiť environmentálne problémy ako znečistenie či stúpajúci dopyt po energiách s využitím nových
technológií, inteligentných zariadei či nezvyčajných myšlienok.
Dôležitým predmetom sú tímové projekty, kde študenti simulujú vývojársky tím a ich projekty oceňujú aj
IT firmy, ktoré ich na záver vyhodnocujú.
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97. Slovenský olympijský dom bude, zaplatí ho súkromník
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.hnonline.sk; 17/01/2014; Marketing; Ivan Krasko]
Priestor na organizáciu celého projektu zaistili majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar.
Slováci sa na olympijských hrách v Soči nakoniec budú prezentovať vo vlastnom dome. Po zmarení
snáh štátu zriadiť v dejisku hier Slovenský olympijský dom sa príležitosti chopil slovenský súkromník.
Priestor na organizáciu celého projektu zaistili majitelia Tatravagónky Alexej Beljajev a Michal Lazar.
Informuje o tom v dnešnom vydaní denník Hospodárske noviny.
Podnikatelia podľa periodika využili nadštandardné vzťahy s ruskými železnicami. "Pravdepodobne sa
podarí získať rozumný priestor priamo v dopravnom uzle olympijského diania – v novovybudovanej
železničnej stanici Adler," cituje denník Alexandra Linczényia, riaditeľa Agentúry Roko, ktorú Beljajev
poveril organizáciou Slovenského domu. Akú plochu dostane projekt k dispozícii i nová vyjednaná cena
ešte podľa Hospodárskych novín nie sú známe.
Denník ďalej uvádza, že prezentáciu firiem, krajiny, cestovného ruchu či gastronómie, ktoré sú
základnou filozofiou domu, podporí aj Slovenský olympijský výbor (SOV). "O iniciatíve spoločnosti
Tatravagónka sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Určite ju podporíme a spolupracovať chceme,"
hovorí generálny sekretár SOV Jozef Liba. To, či súkromný Slovenský dom dostane aj oficiálny status
Slovenského olympijského domu, bude závisieť od konkrétnej ponuky, s ktorou Beljajev príde, dodáva
periodikum.
"Aktivita je vítaná. Avšak bez oficiálnej olympijskej značky to nebude mať veľkú váhu a efekt. Olympijská
značka je najhodnotnejšia na svete," potvrdil Hospodárskym novinám dôležitosť rozhodovania Jozef
Orgonáš, ekonomický analytik prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na to, aby
olympijský dom dostal očakávaný punc a navštívili ho veľké počty fanúšikov, je podľa odborníkov
potrebná podpora štátnych organizácií. Bez nej by dom nepriniesol efekt v podobe propagácie krajiny
ako takej či jej cestovného ruchu. "V prípade, že to budú organizovať firmy, v popredí bude prezentácia
ich aktivít. Prezentácia krajiny bude až na druhej koľaji," dodal Orgonáš.
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98. Duchovnú službu v nemocnici považuje za veľký dar
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 30/01/2014; Kysuce - Zaujímavosti; Iveta Hažíková]
V Kysuckej nemocnici už sedem rokov vykonáva duchovnú službu Peter Dubec, ktorý pochádza z
Rajca. Kňazskú vysviacku prijal po šiestich rokoch štúdia na bohosloveckej fakulte a príprave v
Kňazskom seminári v Nitre v roku 2004.
Čo vás priviedlo k duchovnej službe v nemocnici. Ako ju vnímate?
- Myšlienka na kňazské povolanie u mňa viac zarezonovala v treťom ročníku Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorú som predtým navštevoval a postupne dozrievala. V srdci som pocítil túžbu prinášať
božie dobro ľuďom. Na začiatku služby v nemocnici, kde pôsobím od roku 2006, bolo oslovenie
Viliamom Judákom. Mávali sme v prvých rokoch kňazstva formačné stretnutia, na ktorých hovoril aj o
osobitnej službe školského, prípadne nemocničného kaplána. V tom čase som pôsobil vo farnosti Čadca
– mesto, rok predtým v Tepličke nad Váhom. Ponúkol som sa, hoci keď ma potom neskôr oslovil, či túto
službu prijímam, aj ma to zaskočilo. Som však rád, že tu môžem slúžiť už 8. rok. V nemocnici sa
stretávam s chorými z celých Kysúc, zároveň so zdravotníkmi a ďalšími pracovníkmi, bez ktorých by
nemocnica nemohla fungovať. Som rád, že sa toto zariadenie postupne rozvíja.
Keď stojíte pri posteli človeka, ktorý odchádza z tohto sveta, aké máte pocity?
- Hľadám cestu, ako mu môžem byť v tejto chvíli nápomocný. Zomieranie je len časť nášho života.
Snažím sa byť so zomierajúcim aspoň počas tohto krátkeho času.
Aj keď je to zrejme individuálne, ako prežívajú ľudia posledné okamihy života a čo najviac ľutujú?
- Vo chvíľach, keď zdravotný stav neodvratne smeruje k ukončeniu pozemského života, človek to
obyčajne prijíma ako fakt, ktorý nemôže zmeniť. Ľudia v týchto chvíľach s bolesťou vnímajú najmä život
svojej rodiny, detí. Ťažia ich napríklad neusporiadané vzťahy s príbuznými či s inými ľuďmi. Niekedy cítia
vinu za takýto stav. Keď som prichádzal do nemocnice, spolubrat - kňaz, slúžiaci v nemocnici v Žiline mi
povedal, že ak chcem viac pochopiť chorých a zomierajúcich, musím sa vysporiadať s myšlienkou
vlastnej smrti.

Je veľkým darom poznanie, že Boh na človeka nezabúda. Že on nechcel jeho utrpenie. Že nás prijíma,
dáva nám svoje svetlo. Ľudia sa zvyčajne tešia z tejto milosti, ktorú im ja vďaka Bohu môžem priniesť. S
neveriacimi zostávam v rovine ľudskosti, rozhovoru, prípadne nejakej inej služby, ak by ju potrebovali.
Rešpektujem i to, keď človek nosí vo svojom srdci určitú bolesť, zranenie, komplex či predsudok voči
Bohu, cirkvi, kňazom alebo ostatným ľuďom. Ak v tom zotrváva, je mi to ľúto a modlím sa.
Určite sa stali prípady, keď si pacienti mysleli, že nadišla ich posledná chvíľa a snažili sa rozlúčiť so
svojim pozemským životom aj s vašou duchovnou pomocou. Napokon sa však zo svojej choroby dostali.
Myslíte si, že začali inak vnímať svoj život?
- Áno, často. A nemuseli ani prežívať skúsenosť zomierania. Choroba, najmä, ak viac zmení alebo
obmedzí náš život, mnohým ľuďom pomáha stať sa skutočnejším i zrelším človekom. Ja som túto
skúsenosť veľmi prežíval a uvedomoval si cez moje prvé týždne pôsobenia v nemocnici. Ľudia obklopení
mnohými prístrojmi, hadičkami, s obmedzením dýchania, pohybu, odkázaní na pomoc druhého
človeka... Aj takýto môže byť život. Môj, každého ...
Ľudia v chorobe, v nemocnici poznávajú dar rodiny, manžela, manželky, detí. Zistia, čo je v živote
dôležité. Aj to ako veľa vecí máme, a ako málo toho v skutočnosti potrebujeme.
Mnohí chápu smrť ako totálny koniec, čiaru, za ktorou už nič nie je.
- Myslím si, že ani nestretám veľa ľudí, ktorí by chápali smrť ako koniec a neveria v posmrtný život. Skôr
sme nedôslední v hľadaní pravdy. Veríme vo veľa vecí a pohľadov, ale život by sme za to nedali.
Niekedy sme ako orly, ktoré by chceli stále zostať v hniezde a netúžia vzlietnuť. Nikdy však na to nie je
neskoro. Táto chvíľa, poznanie, hoci i v poslednej chvíli života, môže dať zmysel a hodnotu celému
životu, čo hovorí aj Viktor E. Frankl.
Vaša práca nespočíva len v oblasti, ktorú sme spomínali. Má určite vplyv aj na tú, s ktorou sa stretávate
v každodennom živote.
- Už som sa začal báť ?, že moja služba bude z predchádzajúcich otázok vyzerať len ako služba
zomierajúcim, hoci oni majú osobitne miesto v dôležitosti i v mojom srdci. Vstupujú pred Božiu tvár a táto
chvíľa rozhoduje o celej ich večnosti. Možno 90-95 percent mojej práce sa však týka ďalších služieb pre
ľudí.
Pred tvárou smrti a večnosti, ako som spomínal, sa človek stáva zrelším, viac vníma hodnotu, krásu, dar
života. Určite je to pre mňa pomoc a skúsenosť v službe ďalším. Napríklad mamičkám, ktoré nosia
dieťatko pod srdcom a ktorým udeľujem požehnanie pred pôrodom či po pôrode. Za ochranu života sa
vždy 2.-ho v mesiaci modlíme. Rozhovory a sviatostná služba s chorými alebo ľuďmi pracujúcimi v
nemocnici, ale i tými, čo do nej prichádzajú, sú pre mňa veľkým darom.
Možno máte nejaké krédo, ktorým sa vo svojom živote riadite.
- Z viery, i vlastnej skúsenosti viem, že Boh je to najväčšie dobro, ktoré človek má, hoci v ľudskej
krehkosti. Je to dar pre mňa, väčší ako zdravie, rodina i môj život.
Iveta Hažíková
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99. ZELENÁ ENERGIA NA SLOVENSKU
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 30/01/2014; 01/2014; s.: 41,42; ZELENÁ ENERGIA NA
SLOVENSKU; Ing. Daniela Urblíková, PhD.]
Ing. Daniela Urblíková, PhD. *
ÚVOD
Vývoj ľudstva v druhej polovici 20.storočia zaznamenal najprudší nárast v histórii svojej existencie a
zároveň nastolil riešenie otázok typu:
- ako zabezpečiť dostatok potravín,
- ako riešiť neustávajúci rozmach dopravy,
- ako sa rozvoj vedy a techniky vyrovná s narastajúcou spotrebou elektrickej energie.

S týmito otázkami je v neposlednom rade spojená aj problematika životného prostredia, kde rezonujú
témy znečistenia svetových oceánov, narušenia ozónovej vrstvy, vzniku skleníkového efektu ap.
Podpora obnoviteľných nosičov energie (ONE), ktorá je vo svetovom meradle zakomponovaná na
najvyšších politických úrovniach ako iniciatíva ,,Trvalo udržateľná energia pre všetkých", stanovila do
roku 2030 tri hlavné ciele:
- zabezpečiť univerzálny prístup k moderným energetickým službám,
- zdvojnásobiť energetickú účinnosť,
- zdvojnásobiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v celosvetovom energetickom mixe.
Obnoviteľné nosiče energie sú, samozrejme, aj v pozornosti Európskej únie. Ich rozvoj je plne v súlade s
celkovými cieľmi energetickej, kohéznej, vidieckej a environmentálnej politiky EÚ a môže významne
prispieť aj k napĺňaniu lisabonskej a göteborskej stratégie. Využívanie ONE by pre Európsku úniu
znamenalo zníženie závislosti od dovozu energie, prispelo by k rastu konkurencieschopnosti priemyslu a
súčasne malo pozitívny vplyv na regionálny rozvoj a zamestnanosť.
1. CIEĽ - 20 % PODIEL V ROKU 2020
V prípade rozvoja ONE v oblasti energetickej politiky napreduje Európska únia pomalým tempom. Do
roku 2020 sa EÚ zaviazala zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na 20 % konečnej
spotreby, pričom podiel energie z ONE v doprave by mal dosiahnuť 10 %. Hlavnými nástrojmi komisie na
dosahovanie tohto ambiciózneho cieľa sa stali:
- viacročný program akcií v oblasti energetiky Inteligentná energia,
- Európa, rámcové programy EÚ v oblasti vedy a výskumu a
- aj u nás dostupné štrukturálne fondy EÚ.
Väčšina štátov vrátane Slovenskej republiky vo svojich Národných akčných plánoch pre obnoviteľné
nosiče energie predpokladá splnenie tohto cieľa. Toto konštatovanie vyplýva z predložených prognóz v
oblasti obnoviteľných nosičov energie za jednotlivé členské štáty.
Slovensko naplánovalo zefektívnenie energetickej bezpečnosti prostredníctvom prijatia ,,Stratégie
energetickej bezpečnosti s výhľadom do roku 2030", ktorá navrhuje opatrenia súvisiace so zásobovaním
uhlím, ropou, zemným plynom, teplom a elektrinou, zaoberá sa možnosťami diverzifikácie zdrojov a
navrhuje opatrenia na využívanie obnoviteľných nosičov energie pri výrobe elektriny a tepla. V
dokumente je zahrnutá aj problematika zníženia energetickej náročnosti, zvýšenia energetickej
efektívnosti a zároveň sú navrhnuté opatrenia, ktoré majú zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe elektriny a
proexportnú schopnosť Slovenska.
Aby Slovensko splnilo svoj záväzok voči EÚ, v ktorom sa zaviazalo do roku 2020 zvýšiť podiel
obnoviteľných zdrojov energie zhrubej konečnej spotreby energie na 14 %, bolo nevyhnutné reálne
podporiť túto formu energie legislatívne. Na Slovensku sa začala reálne podporovať výroba energie z
obnoviteľných nosičov zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2010. Týmto
zákonom sa (v súčinnosti so zákonom 276/2001 o cenovej regulácii v sieťových odvetviach) stanovujú
výkupné ceny elektriny pre jednotlivé výrobné zariadenia, ktoré sa určujú v závislosti od typu zariadenia,
inštalovaného výkonu a roku jeho uvedenia do prevádzky.
Tento spôsob podpory je nasmerovaný na menšie výrobné zdroje, čím je zabezpečené ich rovnomerné
rozmiestňovanie v regióne.
2. UPLATNENIE ONE V PRAXI
Problematika ONE zamestnáva mnohé organizácie v snahe pomocou najmodernejších technológií
dosiahnuť energetickú nezávislosť a sebestačnosť podnikov.
K prvým na Slovensku patrí Taliansko-slovenská obchodná komora, ktorá od roka 2012 prináša nové
vízie v oblasti energie obnoviteľných nosičov. Tým napomáha mnohým organizáciám vybrať a
implementovať vhodný model výroby elektriny a tepla.
GBE Factory v spolupráci s ďalšími deviatimi partnermi realizuje projekt programu EK: Inteligentná
energia pre Európu. Cieľom je zmapovanie a propagácia najlepších modelov zavedenia technológií,
ktoré využívajú obnoviteľné nosiče energie a rekuperačné jednotky vo výrobnom alebo obchodnom
procese.
GBE Factory sa snaží sformulovať efektívny model pre priemyselné alebo komerčné budovy, ktoré
pracujú s ,,nulovými emisiami uhlíka" alebo sa snažia znižovať ich úroveň využívajúc ONE. Predmetom

projektu sú aj priemyselné parky, ktoré do svojich podnikov dodávajú energiu vyrobenú z ONE priamo
na mieste. Úspešné modely slovenských podnikateľov budú ocenené zeleným certifikátom.
Podobné príklady sa objavili v pivovarníctve, drevárskej výrobe či turistickom ruchu a v priemyselných
parkoch.
Spoločnosť HEINEKEN Slovensko spustila v roku 2010 do prevádzky zmodernizovanú čističku
odpadových vôd vo svojom hurbanovskom pivovare. Okrem klasickej funkcie (čistenia kvapalného
odpadu v areáli pivovaru) umožňuje moderná kombinácia anaeróbneho a aeróbneho čistiaceho systému
zužitkovať energiu získanú priamo z procesu čistenia, a to formou bioplynu. Len v prvom polroku 2011
bolo týmto spôsobom vyprodukovaných viac ako 200 000 kWh elektrickej energie.
Medzi drevospracujúce podniky na Slovensku, ktoré používajú odpad z výrobného procesu na výrobu
zelenej energie prostredníctvom kotlov biomasy, patria Mondi Group Ružomberok a Turzovská
drevárska fabrika. Obe vyrábajú energiu pre seba a zároveň ju dodávajú aj pre verejné organizácie.
Efektívnym riešením môže byť využívanie kombinácie technológii na spracovávanie rôznych druhov
odpadov. Smrečina Hofatex, a.s. optimalizuje využitie lesnej či drevenej biomasy prostredníctvom
zhodnotenia drevených odrezkov a pilín, ale aj drevného prachu vo forme drevených brikiet. Takýmto
spôsobom sa podniku darí pokryť skoro 100 percent spotreby pri energeticky náročnej výrobe tepelnoizolačných dosiek.
Kotly na biomasu na ohrev vody a vykurovanie používajú aj výrobcovia farmaceutických a potravinových
výrobkov, napríklad Herb-Pharma SK, s.r.o. Výrobca vzduchotechniky a klimatizačných jednotiek
Belmontklima Partizánske zas inštaloval slnečné kolektory na ohrev vody a vykurovanie.
Bohaté energetické možnosti geotermálnych vôd sa zatiaľ úspešné využívajú v rámci cestovného ruchu.
Ide najmä o inštalácie tepelných čerpadiel - napríklad v kúpeľoch Lúčky. V kúpeľoch Vrbov zas
používajú výmenníky tepla z geotermálnej vody na ohrievanie kúpaliska, chodníkov a malej farmy na
chov afrického sumca.
V technologickom parku Vlkanová firmy využívajú elektrickú energiu zo slnečnej elektrárne, ktorá je
inštalovaná na streche výrobných hál. Inštalovaný výkon fotovoltaického zdroja je 840kW, ročná výrobná
kapacita predstavuje 1GWh. Na jeho výstavbu majitelia použili vlastné zdroje, ktoré sa vrátia do
siedmych rokov.
ZÁVER
Obnoviteľné zdroje pokryli 12,4 % konečnej spotreby energie v EÚ. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil
Eurostat v minulom roku, pričom Slovensko sa nachádza pod priemerom Únie.
Národný cieľ do roku 2010 je pre Slovensko stanovený na úrovni 14 %. Štatistika za rok 2010 hovorí o
dosiahnutí podielu 9,8 %, čo v porovnaní 10,4 % v predchádzajúcom roku predstavuje pokles o 0,6 %.
,,Verím, že budeme hospodáriť s energiou lepšie, budeme mať vyššiu energetickú efektívnosť a budeme
schopní produkovať viac energie z obnoviteľných zdrojov. Toto všetko by malo mať samozrejme veľmi
priaznivý dopad na zníženie úrovne chudoby na Slovensku," uviedol na Konferencii Európa 2020 v
Bratislave podpredseda EK Maroš Šefčovič.
Literatúra: URBLÍKOVÁ, D.: Využívanie OZE na Slovensku. In: Energeticko-politické smerovanie vo
využívaní OZE v krajinách strednej a východnej Európy. ISBN 978-80-225-2496-4
URBLÍKOVÁ, D: Obnoviteľné zdroje energie a podporné nástroje ich využívania v SR.
In: OZE - šanca pre znevýhodnené regióny. Projekt MŠ SR AV 4/0109/2006. ISBN 80-225- 2276-7
http://hnonline.Sk/c 1/
www.euractiv.sk/energetika/clanok/v-podiele-zelenej-energie-sme-stale-podpriemerni
http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/biomasa/biomasa. html
www.oze.sk
http://www.zmz.sk/doc/Materialy/Letaky/ZMZ_letak_OZE_ screen_2.pdf

* Ekonomická univerzita v Bratislave, PHF v Košiciach, Katedra obchodného podnikania, Tajovského
13, 041 30 Košice, Slovensko, tel.: +0421(0)55/622 19 55 - 258, daniela.urblikova(C) euke.sk
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100.

Po zmene financovania ubudlo doktorandov

[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 06/01/2014; Správy RTVS; z domova; Timea Cimermanová]
Jana Košíková, moderátorka: "Slovensko má menej doktorandov ako v minulosti. Medziročný pokles
atakuje hranicu osem percent. Vysokoškolskí pedagógovia sa obávajú, že pokles bude pokračovať"
Timea Cimermanová, redaktorka: "Mnohí rektori sú presvedčení, že pokles počtu doktorandov je
spôsobený dôsledkom zmeny financovania doktorandského štúdia, keďže od minulého roka už financie
na doktorandské štipendiá nie sú školám prideľované ako účelová dotácia, ale v rámci balíka peňazí na
vedu a výskum a je tak na rozhodnutí školy, ako tieto prostriedky použije."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Samozrejme, je to limitované počtom
pridelených peňazí, respektíve úrovňou štátnej dotácie, ktorú dostávame. Je to systém, ktorý... celého
financovania, ktorý určite treba o ňom veľa diskutovať a prehodnotiť."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ten trend poklesu doktorandov nie je
pozitívna skutočnosť. Treba prijať opatrenia, aby ten pokles doktorandov všeobecne sa zastavil."
Timea Cimermanová, redaktorka: "Po novom sa peniaze neudeľujú priamo na meno doktoranda. Zmena
vo financovaní nastala, pretože väčšina slovenských fakúlt mala veľký počet doktorandov, no samotný
výskum fakúlt bol relatívne slabý. Preto cieľom bolo znížiť počty doktorandov, ktorí neboli pre fakultu
efektívni. Rektori sa však obávajú, že situáciu ešte viac zhorší tohtoročný rozpočet."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Môže niektoré vysoké školy veľmi významne
limitovať, obmedziť práve v tomto počte a budú musieť určitým spôsobom saturovať, poviem, základnú
prevádzku na výskum a nie, by som povedal, rozširovať možnosti štúdia v treťom stupni
vysokoškolského vzdelávania."
Timea Cimermanová, redaktorka: "Výdavky štátneho rozpočtu na vysoké školy dosiahnu v tomto roku
štyristotridsaťtri celá šesť milióna eur, čo je o dvadsaťdva miliónov eur menej ako v roku 2013.
Ministerstvo však tvrdí, že vysoké školy dostanú aj iný balík peňazí."
(Začiatok archívneho záznamu, 17.10.2013)
Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva SR: "Vysoké školy aj napriek týmto škrtom o peniaze
neprišli, pretože tieto peniaze im už teraz garantujeme cez projekty, ktoré sa spúšťajú. To znamená,
peniaze, ktoré boli škrtnuté cez úspory reálne prídu vo forme europeňazí do škôl."
(Koniec archívneho záznamu, 17.10.2013)
Timea Cimermanová, redaktorka: "Podľa vysokoškolských odborníkov je však nutné vytvoriť také
podmienky, aby sme si doktorandov udržali."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Vytvárať spoločné študijné programy v
rámci doktorandského štúdia s renomovanými univerzitami v zahraničí a tým by sa aj obmedzil odchod
študentov na doktorandské štúdium do zahraničia."
Ivan Ostrovský, člen Valného zhromaždenia ARRA: "Študenti čoraz viac vnímajú čo kto ponúka, kde si
všímajú možno aj trh práce, to znamená, otázku zamestnateľnosti."
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101.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V SR

[Téma: Rektor EU; Mot`or; 08/01/2014; 01/2014; s.: 4,5; Ekonomika; ZAP SR]
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 27. novembra 2013 oboznámil verejnosť
prostredníctvom médií so štúdiou s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na
Slovensku, ktorú vypracoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Jej rektor, prof. Rudolf Sivák, zdôraznil: ,,Automobilový priemysel je jediné odvetvie v našej ekonomike,
v ktorom je priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí, ako to bolo v predkrízových rokoch. Okrem
priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na
Slovensku." Vlani vyrobili tri automobilky pôsobiace na Slovensku 926 555 automobilov. Je reálny
predpoklad, že tento rok bude výsledok minimálne na rovnakej úrovni, možno ešte o niečo lepší.
Automobilový priemysel na Slovensku sa tak blíži k plnému využitiu svojich výrobných kapacít. V roku
2012 sa prvýkrát od roku 1995 podarilo dosiahnuť pozitívne saldo obchodnej bilancie Slovenskej
republiky. Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 % celkového vývozu a
zároveň 20 % celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur. Automobilový priemysel
generuje priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska. Zo štyroch na viac ako 4,7 miliardy eur narástla
produkcia automobilových dodávateľov, zvyšok je výroba v iných oblastiach, priamo vyvolaná aktivitou
automobilového priemyslu. ,,Nepriame efekty automobilovej výroby tak v niektorých oblastiach presahujú
priame a ich význam je pre posúdenie vplyvu tohto odvetvia v ekonomike veľmi dôležitý," poznamenal
profesor Mikuláš Ľuptáčik z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Profesor Ľuptáčik z
výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najväčšiu pridanú hodnotu na
zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je
generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na
Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre
automobily) vlani pribudlo sedemtisíc pracovných miest, vlani zamestnanosť priamo v automobilovej
výrobe teda narástla na skoro 61-tisíc osôb. Viac ako desaťtisíc pracovných miest pribudlo u
dodávateľov, kde už pracuje viac ako 81,5-tisíc ľudí. A viac ako 59-tisíc pracovných miest patrí k
takzvanej indukovanej zamestnanosti, teda k pracovným aktivitám ako zabezpečenie dopravy,
stravovanie zamestnancov a pod., ktorá s výrobou automobilov súvisí. Takže celkovo sú na
automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 %
celkovej zamestnanosti na Slovensku. Automobilový priemysel skrýva aj veľkú perspektívu tvorby
ďalších pracovných miest, čo je pre Slovensko pri súčasnej zamestnanosti dôležitá otázka. V
medzinárodnom porovnaní dosahuje multiplikátor tvorby pracovných miest v autopriemysle hodnotu
3,82, kým na Slovensku je to len niečo viac ako 1,5. ,,To je práve veľká rezerva, ako môže tunajší
automobilový priemysel vytvoriť ďalšie pracovné miesta, a to najmä u dodávateľov súčiastok," vyhlásil J.
Holeček. Pre využitie takého potenciálu sú však podľa neho potrebné viaceré zmeny, najmä v oblasti
technického vzdelávania a aplikovaného výskumu, kde ZAP SR intenzívne lobuje za zlepšenie
podmienok. Doc. Štefan Rehák z Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Národohospodárskej
fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty: ,,Multiplikátor produkcie
automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre
Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 podnikov, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví." Ide
prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 % vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich je v rukách
zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké podniky. ,,Z regionálneho rozloženia automobilových
producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto produkcie profituje západné Slovensko, kde
je lokalizovaných až 70 % podnikov," dodal Rehák. Pričom 50 % produkcie je vytvorených podnikmi,
ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od
výrobcov sú situované podniky, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že
najviac z automobilového priemyslu ťažia kraje, v ktorých sídlia automobilky - Žilinský Bratislavský a
Trnavský kraj. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigrácie pracovnej sily, rast
priemernej mzdy a dopytu.
Jaroslav Holeček zo ZAP SR, na záver zhodnotil, že prezentované výsledky dávajú automobilovému
priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. ,,Na to potrebujeme predovšetkým vzdelanú pracovnú silu,
rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny rozvoj subdodávateľov.
-ZAP SR2008 2009 2010 2011 2012
Zamestnanosť v automobilovom priemysle Zamestnanosť generovaná u dodávateľov 53 932 60 408 45
606 46 377 53 897 60 828
47 861 60 484 71677 81682
Indukovaná zamestnanosť 51013 45 249 46 860 53 983 59 310
Celková generovaná zamestnanosť 165 352 138 715 153 722 179 557 201 820 Zdroj - štúdia EUBA
2013
Multiplikátor produkcie
Multiplikátor - dodávatelia sú zdrojom ďalšieho rastu automobilového priemyslu na Slovensku
Odvetvie Multiplikátor produkcie (vrátane dovozov) Multiplikátor produkcie (bez dovozov)
1. Motorové vozidlá (29.1) 3,82 1,54
2. Elektronika a počítače 3,65 1,39
3. Komponenty do áut (29.2 + 29.3) 3,49 1,53

5. Guma a plasty 2,98 1,56
11. Základné kovy 2,77 1,51
21. Stavebníctvo 2,62 1,86
23. Energetika 2,58 1,84
47. Poľnohospodárstvo 2,17 1,57
61. Maloobchod 1,98 1,56
Zdroj - štúdia EUBA 2013
Tržby z automobilovej výroby
v mil. eur 2008 2009 2010 2011 2012
Produkcia automobilového priemyslu 13 344 9 807 13 371 16 754 20 367
Produkcia generovaná u dodávateľov 3 858 2 699 3 596 4 002 4 714
Indukovaná produkcia 3 257 2 512 2 680 3 449 3 868
Celková generovaná produkcia 20 987 15 398 20 086 24 697 29 689
Zdroj - štúdia EUBA 2013
Výroba automobilov
1. miesto na svete v počte vyrobených áut - 171/1000 obyvateľov
Rok - kusy 2000 - 180 803 2001 - 181 618 2002 - 225 442 2003 - 281 160 2004 - 223 542 2005 - 218
369 2006 - 295 380 2007 - 571 071 2008 - 575 776 2009 - 463 140 2010 - 561 933 2011 - 639 763 2012
- 926 555 2013 - 930 000 - odhad
Zdroj - ZAP SR
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102.

Fico rečnil na stretnutí s osobnosťami o troch prútoch Svätopluka

[Téma: Rektor EU; pravda.sk; 15/01/2014; Spravodajstvo; TASR]
Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala byť receptom pre
spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády. Vo svojom príhovore na začiatku
stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a športového života to vyhlásil
predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer).
Premiér Robert Fico si na stretnutie pozval ľudí z politického, kultúrneho i športového života.
Autor - Ľuboš Pilc, Pravda
Priznal, že ho mrzia objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou
mal byť v permanentnom konflikte. "Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch
Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a
to spoločne s predsedom NR SR a premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. "Všetci
si uvedomujeme, že najmä stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR
vystavená," deklaroval.
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal.
Okrem politikov prišli aj osobnosti z verejného života
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, je minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), minister
zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru), minister kultúry Marek Maďarič (Smer), generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident KOZ SR
Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS a primátor

Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV Jaromír
Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový
reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými sú zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Všetky články o prezidentských voľbách
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103.

R. FICO: Tradícia troch Svätoplukových prútov by mala byť receptom

[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 15/01/2014; Slovensko; TASR]
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční.
Bratislava 15. januára (TASR) - Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do
hláv, by mala byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády. Vo
svojom príhovore na začiatku stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a
športového života to vyhlásil predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer-SD).
Priznal, že ho mrzia objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou
mal byť v permanentnom konflikte.
"Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je
totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a to spoločne s predsedom NR SR a
premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. "Všetci si uvedomujeme, že najmä
stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená," deklaroval.
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal.
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, je minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), minister
zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD),
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident
KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS a
primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV
Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový
reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými sú zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Andreja Kisku.
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104.
Ficov obed s celebritami: Hovoril o Svätoplukovi, Jakubisko povedal, čo
si o ňom myslí!
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 15/01/2014; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA - Tradícia troch Svätoplukových prútov, ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala
byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády.
Vo svojom príhovore na začiatku stretnutia s osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a
športového života to vyhlásil predseda vlády SR a kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer-SD).
Priznal, že ho mrzia objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou
mal byť v permanentnom konflikte.
"Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je
totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a to spoločne s predsedom NR SR a
premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. "Všetci si uvedomujeme, že najmä
stabilita bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená," deklaroval.
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal.
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, je minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), minister
zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD),
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident
KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava Rudolf Sivák, predseda ZMOS a
primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV
Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režišér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František Hossa, futbalový
reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš, predseda Slovenského
paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými sú zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik a vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Keby vyhral Fico, konečne by sme mali mladého prezidenta, tvrdí Jakubisko
Ak by v marcových prezidentských voľbách uspel Robert Fico (Smer-SD), Slovensko by malo konečne
mladého prezidenta, čo je sympatické. Vyhlásil to dnes režisér Juraj Jakubisko, ktorý spolu s ďalšími
osobnosťami prijal pozvanie na stretnutie s premiérom.
"Voľba prezidenta nie je politická, ale občianska záležitosť a už po skúsenostiach v Prahe, pretože mám
dvojité občianstvo a volil som aj tam, si myslím, že treba voliť niekoho, kto je vám sympatický," povedal.
Na margo Ficovho prezidentského programu podotkol, že je veľmi progresívny. "Musím povedať, že z
nášho pohľadu z Prahy sa všetkým javí ako sympatický. Vôbec to, čo Slovensko robí, lebo si myslím, že
už predbiehame ČR," dodal.
Oficiálnymi kandidátmi na prezidenta sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a filantrop Andrej
Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS),
poslanec NR SR za SaS Peter Osuský, Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR
SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav
Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR
Helena Mezenská z OĽaNO.
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Fico vytiahol svoju elitu. Chce tak nových voličov

[Téma: Rektor EU; HN; 16/01/2014; s.: 1; Titulná strana; redakcia]
Bratislava - Robert Fico (na snímke zľava s futbalistami Robertom Vittekom a Lacom Petrášom) vytiahol
v boji o Prezidentský palác nový tromf. Slávnostne predstavil - podľa marketingového modelu z USA - 25
známych osobností. Podporili ho podnikateľ Vladimír Soták, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave Rudolf Sivák, ale aj šéf futbalového zväzu Ján Kováčik či paralympionik Ján Riapoš.
Poslední dvaja stáli v bývalej prezidentskej kampani na strane Ivety Radičovej. ,,Ak Kováčik a Riapoš
zmenili názor, tak sa zamyslím aj ja," vysvetľuje Ficovu stratégiu na nových voličov marketingový expert
Michal Ruttkay.
Radičová nekandiduje, tak podporujem Fica. Ján Kováčik, šéf futbalového zväzu
Prezident, premiér a predseda parlamentu musia rozhodovať v zhode. Vladimír Soták, podnikateľ
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Na premiérovi hľadám plusy

[Téma: Rektor EU; HN; 16/01/2014; s.: 3; TÉMA HN; HU]
PODPORA FICOVI
Generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták:
Prečo podporujete Roberta Fica, keď jeho vláda zhoršuje podnikateľské prostredie?
Podnikateľské prostredie je veľmi široká otázka. Osobne nie som spokojný s tým, že ešte nie je lepšie.
To však nie je o Robertovi Ficovi, ale aj o všetkých predchádzajúcich vládach. Je to o tom, ako sa
nastavia podmienky, pre ktoré tu môžu byť domáci či zahraniční podnikatelia úspešní.
Vy teda vôbec nemáte pocit, že Ficova vláda zhoršila podnikateľské prostredie?
Nie, nemám taký pocit. Funkcionári odborov sa snažia vyvíjať tlaky na vládu. Nemám však pocit, že by
zhoršovali podnikateľské prostredie.
Vlani sa museli firmy podieľať na plátaní výdavkov štátu.
To neurobila len táto vláda. Tá situácia je lepšia. Mňa najviac zaujíma, aké máme vysoké náklady v
produkcii a že máme najvyššie ceny elektrickej energie v rámci Európskej únie. Verím, že sa nám podarí
presvedčiť vládu, aby časť nákladov znášal štát. Verím, že aj v oblasti odvodov sa situácia zmení.
Myslíte si, že Fico z pozície prezidenta s tým niečo spraví?
Ak bude zvolený za prezidenta, bude to pre neho znamenať len väčšiu zodpovednosť. Aj keď nebude
priamo vo vláde, určite bude mať dosah na to, čo vláda prijme. Prezident má všetky informácie, ktoré
potrebuje mať. Ja si myslím, že mu nič nebude brániť, aby komunikoval s vládou.
Nebude jej môcť však nariaďovať, aké má prijať opatrenia.
Viete si predstaviť, že niekto nebude rešpektovať zakladateľa vládnej strany? Nenahovárajme si to.
Čo vás zaujalo na Ficovom volebnom programe?
Komunikujem s ním roky. Mnohí politici, ktorí teraz spoza bučka vykrikujú, reálne nič nevedeli a neboli
ani ochotní vypočuť si druhých. Pri Ficovi je to obrovský rozdiel.
Pýtam sa na program. Čítali ste ho?
Nečítal. Mňa nezaujíma nejaký politický program, ale podnikateľské prostredie a či tu môžu Železiarne
Podbrezová fungovať. Nepotrebujem čítať program, vystačím si so svojimi skúsenosťami s politikmi.
Som na to dosť starý.
Vidíte na Ficovi nejaké negatíva?

Nie som tu na to, aby som hodnotil jeho negatíva. Ja na ňom hľadám pozitíva a s tými pracujem.
Podporíte Fica aj finančne?
Nie. Nikdy som žiadnu politickú stranu ani politika nepodporoval. Som predstaviteľ priemyslu, tam sa
hľadajú peniaze ťažko. (HU)
Čo vás viedlo k podpore Roberta Fica v prezidentských voľbách?
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Vyjadrujem svoj postoj ako občan, ekonóm a učiteľ. Vychádzam z doterajších výsledkov v rámci
domácej politickej scény aj medzinárodného uznania. Krajinu by mal viesť človek, ktorý je medzinárodne
akceptovaný a má jasnú víziu budúceho rozvoja spoločnosti.
Ján Riapoš, paralympijský športovec
Spomedzi všetkých kandidátov považujem Roberta Fica za najvhodnejšieho človeka, ktorý by mohol
vykonávať tento úrad. Moja osobná skúsenosť s ním je len pozitívna. Všeko, čo sľúbil, aj dodržal. Z tohto
pohľadu vnímam jeho rozhodnutie, že prezidentský úrad bude vykonávať s takým odhodlaním, ako
doterajšiu pozíciu. Pevne verím, že pokiaľ by bol zvolený, ako prezident môže byť vzornou
reprezentáciou.
Peter Jaroš, spisovateľ
Je to starý skúsený politik. Ako premiér sa osvedčil, tak si myslím, že je to dobrý kandidát. Páči sa mi
jeho sociálny program. Má možnosti určené zákonom a myslím si, že sa ich bude pridržiavať. Aj jeho
medzinárodné skúsenosti sú zárukou, že to dokáže.
Juraj Jakubisko, režisér
Po skúsenostiach v Prahe, pretože mám dvojité občianstvo a volil som aj tam, si myslím, že treba voliť
toho, kto je vám sympatický. Ja si myslím, že keby to bol Robert Fico, mali by sme konečne mladého a
aktívneho prezidenta. Asi pred štyrmi rokmi som hovoril s Robertom Ficom o svojom filme. Páčilo sa mu,
že to má byť príbeh o Svätoplukovi. Potrebujem podporu aj zo Slovenska. Je to koprodukcia siedmich
štátov. Bolo by zlé, keby ho nepodporilo aj Slovensko. Podporu žiadam však od filmového fondu, nie od
premiéra.
Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
Fico ma oslovil, či by som ho podporil, tak som súhlasil. Tak, ako ma v roku 2008 oslovila najlepšia
kandidátka pani Radičová a bol som ochotný to urobiť, urobil som to aj teraz. Roberta Fica poznám od
roku 2000 osobne, dokonca som s ním spolupracoval. Správal sa ku mne veľmi korektne, aj keď som
pracoval v rámci politického marketingu aj pre jeho oponentov. Ďalší z dôvodov je, že som prezidentom
najväčšieho športového hnutia na Slovensku a cítim z našej oblasti, z regiónov, obrovskú podporu práve
pre neho.
Ján Štencl vedec a lekár
Ako nádejný politik a človek, ktorý prešiel od piky až na post premiéra, ma presvedčil, že spĺňa
kvalifikačné podmienky. Jeho snaha o sociálny zmier a kompromisy mi napovedali, že je to správny
človek, na ktorého by sme sa mali obrátiť.
Podporovatelia ostatných kandidátov
Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS)
Anton Srholec, kňaz Vladimír Krčméry, profesor Marek Šmíd, rektor Trnavskej univerzity Rudolf Chmel,
exminister kultúry a profesor Karlovej univerzity Marián Karvaj, rektor Vysokej školy svätej Alžbety
Andrej Kiska, občiansky kandidát
Zuzana Kronerová, herečka Ján Filc, bývalý tréner slovenského reprezentačného hokejového tímu
Dušan Hanák, filmový režisér Peter Bondra, hokejista Juraj Kemka, herec
Radoslav Procházka, občiansky kandidát

Róbert Bezák, odvolaný arcibiskup Božidara Turzonovová, herečka Samo Marec, bloger Michal
Hvorecký, slovenský spisovateľ a publicista Vladimír Kinder, futbalista
Milan Kňažko, občiansky kandidát
s podporou niektorých poslancov Milan Lasica, herec Emília Vášáryová, herečka Michal Kravčík,
hydrológ a ekológ - ďalšie mená sa rozhodol predstaviť postupne
Ján Čarnogurský, občiansky kandidát
Rudolf Dobiáš, spisovateľ Štefan Bučko, herec a učiteľ Daniel Hevier, spisovateľ Radovan Bránik,
zakladateľ Modrého anjela Jozef Kučerák, podpredseda vlády SR 1990 - 1991
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Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico

[Téma: Rektor EU; sme.sk; 15/01/2014; Z domova; Miroslav Kern]
AKTUALIZOVANÉ 19:58
Roberta Fica podporujú aj rektori nezávislých apolitických univerzít.
Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.
BRATISLAVA. Dve desiatky väčšinou postarších mužov, jedna žena a ďalšie dve desiatky novinárov.
Tak vyzeral stredajší obed na podporu predsedu Smeru Roberta Fica na prezidenta v jednom z
bratislavských hotelov.
Premiér si dali záležať, aby oslovil čo možno najviac profesií. Prišiel šéf akadémie vied,
zamestnávateľov, odborov, futbalistov, hokejistov, dôchodcov, paralympionikov, rektorov. A s nimi aj
historik, spisovateľ, režisér, maliar, hokejista i "absolútna Slovenka roka".
Z pozvaných 25 osobností chýbala len moderátorka Alena Heribanová, z ktorej je teraz šéfka
slovenského inštitútu vo Viedni.
Fico najprv pred kamerami rozprával, že prezident, premiér a predseda parlamentu by mali postupovať
vedno s tradíciou troch Svätoplukových prútov.
Potom so skupinou prívržencov "pracovne" poobedoval, diskusia prebiehala za zatvorenými dverami,
neformálne a s premiérom bez saka.
Podporili prirodzene
Fico po stretnutí hovoril, že urobili chybu, keď novinárov v sále nenechali. "Viacerí pozvaní mali
vynikajúce vystúpenia." Bolo vraj "evidentne cítiť, že tá podpora je u nich prirodzená".
Medzi pozvanými boli aj dvaja podporovatelia Ivety Radičovej z roku 2009 – paralympionik a jej bývalý
partner Ján Riapoš a hlavný sponzor jej prezidentskej kampane – šéf futbalového zväzu Ján Kováčik.
"Tak, ako ma ako najlepšia kandidátka v roku 2008 oslovila pani Radičová, teraz ma oslovil z môjho
pohľadu najlepší kandidát Robert Fico," vysvetľoval Kováčik. Priznal, že jeho podpora súvisí aj s
príspevkom vlády na výstavbu štadiónov. Vraj to však nie je jediný dôvod.
"Biznis je biznis," zhodnotil Kováčikov postoj už v utorok bývalý šéf Radičovej kampane Ján Füle.
S vysvetlením, že pred piatimi rokmi aj teraz podporil najlepšieho kandidáta, prišiel i Riapoš. S tým, že je
čerstvo ženatý s poslankyňou Smeru, to vraj nesúvisí.
Nie všetci pozvaní vedeli vopred, že idú na obed na podporu Ficovej kandidatúry. "Aj keby som bol
vedel, bol by som prišiel. Ale nevedel som," vravel lekár Ján Štencl.
Režisér Juraj Jakubisko hovoril, že mu je blízky Ficov sociálny program, hoci kedysi podporoval pravicu.
Rektor unikal

Na obede bol aj šéf rektorskej konferencie Libor Vozár. Vysoké školy by mali byť od politiky nezávislé.
Vozár tvrdil, že Fica podporil ako Vozár, nie ako rektor. SME oslovilo troch ďalších rektorov, čo na jeho
krok vravia. O Vozárovi odmietli hovoriť.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák pred otázkami o nezávislosti škôl unikal až k autu. Spis
Gorila jeho meno spomína ako človeka napojeného na Pentu.
Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo
Viedni Alena Heribanová.
Miroslav Kern
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Osobnosti na obede

[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 15/01/2014; Hlavné správy; z domova; Jožo Šivák a Pavol Kirinovič]
Alfonz Šuran, moderátor TA3: "Premiér a kandidát na prezidenta Robert Fico sa dnes stretol s viacerými
významnými osobnosťami kultúrneho, športového či spoločenského života. Na slávnostnom obede sa
stretol napríklad s rektorom Ekonomickej univerzity Rudolfom Sivákom, neurochirurgom Jurajom
Šteňom, režisérom Jurajom Jakubiskom, futbalistom Robertom Vittekom, či známym historikom Pavlom
Dvořákom."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Pozvanie na obed prijalo viac ako 20 hostí. Premiér sa im na úvod
poďakoval za podporu jeho prezidentskej kandidatúry."
Robert Fico (Smer-SD), predseda vlády, kandidát na prezidenta: "Bolo evidentne cítiť, že tá podpora je
u nich prirodzená a veľmi sa z toho teším."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Na 2-hodinovom obede sa hostia s Robertom Ficom rozprávali
o odvetviach, v ktorých pôsobia. Každý z nich má svoj vlastný dôvod, prečo sa v boji o prezidentský
palác rozhodol podporiť práve úradujúceho premiéra."
Juraj Jakubisko, režisér: "Keby to bol pán Fico, tak že by sme mali konečne mladého prezidenta. To je
myslím praktické."
Pavel Dvořák, historik: "Ja som mu prišiel ponúknuť sa ako historik a on túto ponuku prijal. A ja si
myslím, že to je dobré nielen pre históriu, ale aj preňho."
Petr Jaroš, spisovateľ: "Myslím si, že to je skúsený a odborne veľmi fundovaný politik."
František Hossa, hokejový tréner: "Je najvhodnejší kandidát na túto pozíciu."
Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu: "Pán Fico je z môjho pohľadu, môžete si to
vysvetliť ako chcete, pre mňa najtalentovanejší politik od roku 89 na slovenskej politickej scéne."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Kým niektorých hostí oslovili osobnostné črty premiéra, iní ho chcú
podporiť najmä pre jeho sociálne cítenie."
Ján Štencl, vedec, lekár: "Že má to sociálne cítenie, snaha o kompromisy, mi povedali, že asi je to
správny človek, na ktorého by sme sa mali obrátiť."
Juraj Šteňo, prednosta Neurochirurgickej kliniky Kramáre: "Nás významne podporil pri organizovaní
akcie neurochirurgickej hádam najvýznamnejšej aká vôbec na Slovensku bola zorganizovaná, bol
výročný európsky kongres."
Eliška Kubíková, študijná prodekanka Lekárskej fakulty UK: "Pozná problémy tejto krajiny, aj tie
negatíva, aj pozitíva, je známy v Európe aj vo svete, každý ho už vníma ako zrelého politika."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Fico ide do volieb ako kandidát Smeru. Pod jeho kandidatúru sa podpísal
celý poslanecký klub a veria mu aj ministri."
Robert Kaliňák (Smer-SD), minister vnútra: "Vieme čo stabilita znamená na tom, ako sa na nás pozerá
nielen zahraničie, ako štáty, ale ako sa na nás pozerajú zahraniční investori, trhy, ktoré momentálne
Slovensku veľmi veria."

Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Nového prezidenta si spomedzi 15 kandidátov budeme vyberať v marci.
Jožo Šivák a Pavol Kirinovič, TA3."
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109.

Kováčik a Riapoš: Vtedy vynikala Radičová, teraz Fico

[Téma: Rektor EU; SME; 16/01/2014; s.: 2; Spravodajstvo; Miroslav Kern]
Roberta Fica podporujú aj rektori nezávislých apolitických univerzít.
BRATISLAVA. Dve desiatky väčšinou postarších mužov, jedna žena a ďalšie dve desiatky novinárov.
Tak vyzeral včerajší obed na podporu predsedu Smeru Roberta Fica na prezidenta v jednom z
bratislavských hotelov. Premiér si dali záležať, aby oslovil čo možno najviac profesií. Prišiel šéf
akadémie vied, zamestnávateľov, odborov, futbalistov, hokejistov, dôchodcov, paralympionikov,
rektorov. A s nimi aj historik, spisovateľ, režisér, maliar, hokejista i "absolútna Slovenka roka". Z
pozvaných 25 osobností chýbala len moderátorka Alena Heribanová, z ktorej je teraz šéfka slovenského
inštitútu vo Viedni. Fico najprv pred kamerami rozprával, že prezident, premiér a predseda parlamentu
by mali postupovať vedno s tradíciou troch Svätoplukových prútov. Potom so skupinou prívržencov
"pracovne" poobedoval, diskusia prebiehala za zatvorenými dverami, neformálne a s premiérom bez
saka.
Podporili prirodzene
Fico po stretnutí hovoril, že urobili chybu, keď novinárov v sále nenechali. "Viacerí pozvaní mali
vynikajúce vystúpenia." Bolo vraj "evidentne cítiť, že tá podpora je u nich prirodzená". Medzi pozvanými
boli aj dvaja podporovatelia Ivety Radičovej z roku 2009 – paralympionik a jej bývalý partner Ján Riapoš
a hlavný sponzor jej prezidentskej kampane – šéf futbalového zväzu Ján Kováčik. "Tak, ako ma ako
najlepšia kandidátka v roku 2008 oslovila pani Radičová, teraz ma oslovil z môjho pohľadu najlepší
kandidát Robert Fico," vysvetľoval Kováčik. Priznal, že jeho podpora súvisí aj s príspevkom vlády na
výstavbu štadiónov. Vraj to však nie je jediný dôvod. "Biznis je biznis," zhodnotil Kováčikov postoj už v
utorok bývalý šéf Radičovej kampane Ján Füle. S vysvetlením, že pred piatimi rokmi aj teraz podporil
najlepšieho kandidáta, prišiel i Riapoš. S tým, že je čerstvo ženatý s poslankyňou Smeru, to vraj
nesúvisí. Nie všetci pozvaní vedeli vopred, že idú na obed na podporu Ficovej kandidatúry. "Aj keby som
bol vedel, bol by som prišiel. Ale nevedel som," vravel lekár Ján Štencl. Režisér Juraj Jakubisko hovoril,
že mu je blízky Ficov sociálny program, hoci kedysi podporoval pravicu.
Rektor unikal
Na obede bol aj šéf rektorskej konferencie Libor Vozár. Vysoké školy by mali byť od politiky nezávislé.
Vozár tvrdil, že Fica podporil ako Vozár, nie ako rektor. SME oslovilo troch ďalších rektorov, čo na jeho
krok vravia. O Vozárovi odmietli hovoriť. Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák pred otázkami o
nezávislosti škôl unikal až k autu. Spis Gorila jeho meno spomína ako človeka napojeného na Pentu.
Miroslav Kern
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110.
Jakubisko, Vittek, Heribanová... prijali pozvanie Fica na podporu jeho
kampane
[Téma: Rektor EU; omediach.com; 15/01/2014; Marketing; mk]
V stredu sa v priestoroch hotela Bratislava stretne predseda vlády SR Robert Fico s vybranými
osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a športového života SR v súvislosti s podporou
jeho kandidatúry na post prezidenta SR.
Medzi mediálne známymi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, sú aj takí, ktorí podporili v minulosti Ivetu
Radičovú - šéf jej kampane Ján Kováčik a jej bývalý partner Ján Riapoš.
Osobnosti, ktoré prijali pozvanie:
1. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
2. Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Marek Maďarič, minister kultúry SR
4. Vladimír Soták, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a.s.

5. Jozef Kollár, prezident KOZ SR
6. Rudolf Sivák, rektor EU BA
7. Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor Nitry
8. Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
9. Jaromír Pastorek, predseda SAV
10. Pavel Dvořák, historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista
11. Peter Jaroš, spisovateľ, redaktor, dramaturg, scenárista
12. Juraj Jakubisko, režisér, scenárista, kameraman
13. Alena Heribanová, moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni
14. Ivan Pavle, maliar
15. Juraj Šteňo, prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch
16. František Hossa, tréner HK Poprad
17. Róbert Vittek, hráč slovenskej futbalovej reprezentácie
18. Ladislav Petráš, bývalý slovenský futbalista a tréner
19. Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
20. Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku
21. Štefan Nosáľ, zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica, umelecký vedúci a choreograf Lúčnice,
tanečník, režisér, pedagóg
22. Eliška Kubíková, prednostka anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2013
23. Igor Nemeček, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja
24. Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
25. Ján Štencl, vedec, významný slovenský lekár
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111.

Fico pritvrdzuje v boji o prezidenta. Títo ľudia z elity ho podporujú

[Téma: Rektor EU; hn.hnonline.sk; 15/01/2014; HNonline, Slovensko; redakcia]
Premiér si pozval osobnosti politického, spoločenského, vedeckého a športového života. Chce, aby ho
podporili v boji o prezidenta.
"Všetkých ako ste tu, vás vnímam ako významné osobnosti, ktoré veľa dosiahli v oblasti svojho
pôsobenia. O ľudí ako ste vy, som sa vždy rád opieral," takto sa premiér Robert Fico prihovoril k
osobnostiam politického, spoločenského, vedeckého a športového života. Chce, aby ho pozvaní ľudia
podporili v boji o prezidenta. "Prezident by nemal byť nováčik, ktorý sa učí, ale skúsený politik. Ja
ponúkam 20 rokov skúseností," vyhlásil premiér Fico.
Fico ďalej hovoril o tradícii troch Svätoplukových prútov, "ktorú nám v detstve vštepovali do hláv, by mala
byť receptom pre spoločný postup prezidenta, predsedu NR SR aj predsedu vlády." Priznal, že ho mrzia
objavujúce sa úvahy, že prezident by mal byť protiváhou vlády a dokonca by s ňou mal byť v
permanentnom konflikte.
"Nestotožňujem sa s tým, mne vždy imponovala tradícia troch Svätoplukových prútov," podotkol. Fico je
totiž presvedčený, že novú hlavu štátu čaká vážne poslanie, a to spoločne s predsedom NR SR a
premiérom garantovať stabilitu a sociálny zmier v spoločnosti. Všetci si uvedomujeme, že najmä stabilita
bude základným predpokladom riešenia výziev, ktorým je SR vystavená," deklaroval.
Prečítajte si aj: Paška potvrdil kandidátov. O prezidenta bojuje najviac ľudí v histórii
Premiér Robert Fico podáva ruku šéfovi slovenského futbalu Jánovi Kováčikovi. Snímka: TASR/M.
Baumann
Podľa Fica prezident musí byť vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy Slovenska a
reprezentovať ho v zahraniční. "V prípade môjho zvolenia ponúknem parlamentu aj vláde spoluprácu v
zahranično-politickej oblasti a pôjdem tak ďaleko, ako to len bude možné na základe vzájomnej dohody,"
avizoval.
Fico zároveň vyjadril presvedčenie, že prezident musí zvládnuť svoje poslanie okamžite a nemôže sa
učiť počas výkonu mandátu. "Dôležitá je znalosť slovenského politického prostredia, korektné vzťahy so
sociálnymi partnermi a osobné kontakty s mnohými zahraničnými predstaviteľmi. Som pripravený
ponúknuť všetko politické umenie a medzinárodné zázemie, ktoré som vytváral počas viac ako 20-ročnej
kariéry politika a právnika," dodal. "Ak by v marcových prezidentských voľbách uspel Robert Fico,
Slovensko by malo konečne mladého prezidenta, čo je sympatické," vyhlásil režisér Juraj Jakubisko.
Tieto osobnosti podporujú Roberta Fica:

Vladimír Soták, veľkopdnikateľ generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová,
a.s.
Jozef Kollár, prezident KOZ SR
Rudolf Sivák, rektor EU BA
Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor Nitry
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
Jaromír Pastorek, predseda SAV
Pavel Dvořák, historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista
Peter Jaroš, spisovateľ, redaktor, dramaturg, scenárista
Juraj Jakubisko, režisér, scenárista, kameraman
Alena Heribanová, moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni
Ivan Pavle, maliar
Juraj Šteňo, prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch
František Hossa, bývalý reprezentačný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie
Róbert Vittek, hráč slovenskej futbalovej reprezentácie
Ladislav Petráš, bývalý slovenský futbalista a tréner
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku
Štefan Nosáľ, zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica, umelecký vedúci a choreograf Lúčnice, tanečník,
režisér, pedagóg
Eliška Kubíková, prednostka anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2013
Igor Nemeček, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja
Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Štencl, vedec, významný slovenský lekár
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112.

Jakubisko, Vittek, Heribanová a ďalší. Prijali pozvanie Fica

[Téma: Rektor EU; omediach.com; 15/01/2014; Marketing; mk]
V stredu sa v priestoroch hotela Bratislava stretne predseda vlády SR Robert Fico s vybranými
osobnosťami politického, spoločenského, vedeckého a športového života SR v súvislosti s podporou
jeho kandidatúry na post prezidenta SR. Lasica zas verejne podporil Milana Kňažka.
Medzi mediálne známymi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie, sú aj takí, ktorí podporili v minulosti Ivetu
Radičovú - šéf jej kampane Ján Kováčik a jej bývalý partner Ján Riapoš.
Osobnosti, ktoré prijali pozvanie (tak, ako ich zverejnil v tlačovej správe Smer):
1. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
2. Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Marek Maďarič, minister kultúry SR
4. Vladimír Soták, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Železiarne Podbrezová, a.s.
5. Jozef Kollár, prezident KOZ SR
6. Rudolf Sivák, rektor EU BA
7. Jozef Dvonč, predseda ZMOS a primátor Nitry
8. Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
9. Jaromír Pastorek, predseda SAV
10. Pavel Dvořák, historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista
11. Peter Jaroš, spisovateľ, redaktor, dramaturg, scenárista
12. Juraj Jakubisko, režisér, scenárista, kameraman
13. Alena Heribanová, moderátorka a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni
14. Ivan Pavle, maliar
15. Juraj Šteňo, prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP na Kramároch
16. František Hossa, tréner HK Poprad
17. Róbert Vittek, hráč slovenskej futbalovej reprezentácie
18. Ladislav Petráš, bývalý slovenský futbalista a tréner
19. Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
20. Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku
21. Štefan Nosáľ, zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica, umelecký vedúci a choreograf Lúčnice,
tanečník, režisér, pedagóg
22. Eliška Kubíková, prednostka anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2013
23. Igor Nemeček, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja
24. Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

25. Ján Štencl, vedec, významný slovenský lekár
Herec a humorista Milan Lasica verejne podporil v prezidentskej kampani Milana Kňažka.
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113.

Fandia Ficovi, na

[Téma: Rektor EU; Nový Čas; 16/01/2014; s.: 2,3; TÉMA DŇA; Daniela Bolech Dobáková, David
Púchovský]
Premiér si na obed zavolal aj Kováčika a Riapoša
Autor - Daniela Bolech Dobáková, David Púchovský Foto: Tibor Géci, jf
BRATISLAVA - Robert Fico vytiahol zbraň ťažkého kalibru! Premiér vo svojej prezidentskej kampani
siahol po pestrej ,,zmeske" zvučných mien z verejného života a zavolal ich na slávnostný obed.
Najväčším prekvapením boli hlavne šéf slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a prezident
Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Tí totiž v predchádzajúcom boji o prezidentské kreslo
podporovali Ficovu dlhoročnú rivalku Ivetu Radičovú.
Po tom, čo Fico pred mesiacom ohlásil kandidatúru na prezidenta, sa hlasy voličov snaží získať aj
prostredníctvom známych tvárí verejného života, ktoré pozval na slávnostný obed. Na doslova
kráľovskom jedle si pochutnávali multimilionári, vedci, lekári, ale aj viacerí športovci. Podľa Fica musí byť
prezident vlastenecký, presadzovať národnoštátne záujmy a reprezentovať Slovensko v zahraničí.
Zaujímavé je, že premiér na svoju stranu dostal aj čerstvého manžela smeráckej poslankyne Bibiany
Obrimčákovej Jána Riapoša. Ten totiž v minulosti tvoril pár s Ivetou Radičovou a pred piatimi rokmi ju
dokonca podporoval v jej kampani na prezidentku. Riapoš si však nemyslí, že ide o veľký obrat a Fica
považuje za najvhodnejšieho kandidáta. ,,Každý má právo na svoj názor. Moja osobná skúsenosť s
premiérom tejto krajiny je len pozitívna, pretože všetko, čo sľúbil, dodržal," povedal. Podobným
prekvapením je aj šéf SFZ Ján Kováčik, ktorý do Radičovej kampane nalial až 95 000 eur. Koho by
podporil, ak by kandidovala aj Radičová, nepovedal, keďže takýto stav nie je. Dnes stojí za Ficom, ktorý,
ako povedal Kováčik, sa k nemu správal korektne aj v čase, keď pracoval pre jeho oponentov. ,,Pani
Radičová nekandiduje, tak ho podporujem. Finančne
POLITOLÓG: FICO SI PODPORU VYOBCHODOVAL
Prezident SFZ Ján Kováčik a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš sa rozhodli
podporiť premiéra Fica v kandidatúre na prezidenta. Pred niekoľkými rokmi sa však zabávali v centrále
Ivety Radičovej, keď kandidovala na post hlavy štátu. Podľa odborníka nejde z ich strany o úprimnú, ale
o vyobchodovanú podporu. ,,Myslím si, že z ich strany je to neúprimné. Táto podpora je svojím
spôsobom vynútená financiami, ktorými štát obidve organizácie dotuje. Neverím tomu, že za normálnych
okolností by Fica podporili," skonštatoval politológ Ján Baránek.
Spomedzi 15 kandidátov považujem Roberta Fica za najvhodnejšieho človeka, ktorý by mohol
vykonávať tento úrad.
Fico je skúsený a vekovo zrelý politik. Je vo svete známy a má nejaké meno.
Hotel Bratislava 15. január 2014
Fico pozval svojich podporovateľov na priateľské stretnutie do bratislavského hotela.
Režisér Juraj Jakubisko prišiel ako posledný.
Moja podpora súvisí aj s tým, že jeho vláda odsúhlasila finančnú pomoc novému štadiónu.
Keď niekomu vyjadrím podporu, neznamená to, že som politicky nejako orientovaný.
Libor Vozár Robert Kaliňák Miroslav Lajčák Vladimír Soták Robert Fico Ján Riapoš Jaromír Pastorek
Ján Štencl Rudolf Sivák Eliška Kubíková Štefan Nosáľ Peter Jaroš Marek Maďarič Jozef Kollár
František Hossa Róbert Vittek Igor Nemeček Ján Kováčik Ladislav Petráš Pavel Dvořák Juraj Šteňo
Jozef Dvonč Ivan Pavle Ján Lipiansky
Podporovatelia Radičovej Hotel Bratislava 21. marec 2009
Ján Kováčik daroval Radičovej na prezidentskú kampaň 95-tisíc eur. Dnes podporuje Fica.

Hotel Bratislava 4. apríl 2009
Riapoš robil Radičovej spoločnosť aj počas volebnej noci pred piatimi rokmi.
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114.

Hrušovský: Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze

[Téma: Rektor EU; pravda.sk; 17/01/2014; Spravodajstvo; TASR]
Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer) si kupuje podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ), podľa ktorého bude Ficova
kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Pavol Hrušovský.
Autor - SITA, Ján Slovák
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. Upozornil na to portál Pluska.sk. "V nej žiada finančnú
podporu v hodnote niekoľko tisíc eur pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že
"zneužívanie peňazí občanov na nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru), minister kultúry Marek Maďarič (Smer),
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták, prezident
KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda ZMOS a
primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda SAV
Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol, že by
podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od Úradu
vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem. Vedeli,
že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
Všetky články o prezidentských voľbách
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Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze, tvrdí Hrušovský

[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 17/01/2014; Aktuality.sk; TASR]
Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa ktorého bude Ficova
kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.

Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Usvedčuje ho žiadosť o finančnú podporu
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Kto bol na obede?
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
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Fico si za štátne peniaze kupuje osobnosti, vyhlásil Hrušovský

[Téma: Rektor EU; hn.hnonline.sk; 17/01/2014; HNonline, Slovensko; tasr]
Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa ktorého bude Ficova
kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Jarošova žiadosť o finančnú podporu
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Prezidentský kandidát Pavol Hrušovský. Snímka: HN/Peter Mayer
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda

ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Osobnosti, o ktoré sa Fico opiera
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
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P. HRUŠOVSKÝ: R. Fico si kupuje podporu osobností za štátne peniaze

[Téma: Rektor EU; teraz.sk; 17/01/2014; Slovensko; TASR]
Robert Fico odmietol, že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za
dotácie, ktoré dostali od Úradu vlády SR.
Bratislava 17. januára (TASR) - Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje
podporu osobností za štátne peniaze.
Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa ktorého bude Ficova
kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale

nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.

Späť na obsah

118.

Rozhorčený Hrušovský: Fico si kupuje podporu za štátne peniaze!

[Téma: Rektor EU; topky.sk; 17/01/2014; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA - Prezidentský kandidát a premiér Robert Fico (Smer-SD) si kupuje podporu osobností za
štátne peniaze. Tvrdí to prezidentský kandidát Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), podľa
ktorého bude Ficova kandidatúra stáť slovenských daňových poplatníkov viac, ako sme čakali.
Hrušovský vidí kupovanie osobností v dotáciách. "Dotácie na pracovné miesta, futbalové štadióny či
vedecké ústavy neboli pomocou pre občanov, ale slúžili na nákup známych ľudí pre podporu Ficovej
prezidentskej kandidatúry," uviedol vo svojom stanovisku.
Podľa Hrušovského Fica usvedčuje z kupovania podpory žiadosť od spisovateľa Petra Jaroša, ktorú, ako
tvrdí Hrušovský, priniesol na spoločný obed. "V nej žiada finančnú podporu v hodnote niekoľko tisíc eur
pre vlastnú publikačnú činnosť," priblížil Hrušovský. Zdôraznil, že "zneužívanie peňazí občanov na
nákup podpory známych osobností je diskvalifikujúce".
Medzi osobnosťami, ktoré prijali pozvanie na obed, bol minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), šéf
slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister kultúry Marek Maďarič (SmerSD), generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová, a. s., Vladimír Soták,
prezident KOZ SR Jozef Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, predseda
ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda
SAV Jaromír Pastorek aj historik, prozaik a publicista Pavel Dvořák.
Pozvaní boli aj spisovateľ Peter Jaroš, režisér Juraj Jakubisko, maliar Ivan Pavle, prednosta
Neurochirurgickej kliniky FNsP na bratislavských Kramároch Juraj Šteňo, hokejový tréner František
Hossa, futbalový reprezentant Róbert Vittek, bývalý slovenský futbalista a tréner Ladislav Petráš,
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ján Lipiansky.
Ďalšími pozvanými boli zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica Štefan Nosáľ, prednostka Anatomického
ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eliška Kubíková,
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček, prezident Slovenského futbalového zväzu
Ján Kováčik, vedec a lekár Ján Štencl. Pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nedostavila len moderátorka
a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.
Kováčik priznal, že jeho podpora Roberta Fica súvisí aj s vládnymi dotáciami na futbalové štadióny. "Ale
nie je to jediný dôvod," uistil. Fica považuje za najtalentovanejšieho politika na Slovensku od roku 1989.
Fico označil 24 osobností, s ktorými v stredu (15.1.) obedoval, za ľudí, o ktorých sa dá oprieť. Odmietol,
že by podpora jeho kandidatúry zo strany viacerých osobností bola vďakou za dotácie, ktoré dostali od
Úradu vlády SR. "Sú to osobnosti dostatočne suverénne na to, aby mohli povedať, že nemajú záujem.
Vedeli, že tu budú médiá a každý z nich prišiel dobrovoľne," uzavrel.
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AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL: ŤAHÚŇ SLOVENSKEJ EKONOMIKY

[Téma: Rektor EU; Kilometer; 22/01/2014; 01/2014; s.: 30; TRH A AUTOMOBILY; Redakcia]
Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od
produkcie až po zamestnanosť. Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by tieto ukazovatele skonkretizovala
a reálne znázornila úlohu automobilového odvetvia v našej spoločnosti, zadal odborníkom z
Ekonomickej univerzity v Bratislave Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Výsledky štúdie s názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku
prezentoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z Národohospodárskej fakulty

Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej rektor prof. Rudolf Sivák zdôraznil: ,,Automobilový
priemysel je mimoriadne aktuálnou problematikou. Je to jediné odvetvie v našej ekonomike, v ktorom je
priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí, ako to bolo v predkrízových rokoch," skonštatoval s tým, že
okrem priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na
Slovensku. Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR, doplnil: ,,Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov
automobilovej produkcie. Naším súčasným hlavným cieľom je optimalizovať podmienky pre
zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu." Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie
prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po
petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná
spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku. V
tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo
zamestnaných viac ako 60 000 zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných
nepriamo, takže celkove sú na automobilový priemysel naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000
ľudí. To predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti na Slovensku. V roku 2012 sa prvýkrát od roku 1995
podarilo dosiahnuť pozitívne saldo obchodnej bilancie Slovenskej republiky. Prof. Luptáčik vysvetľuje:
,,Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 % celkového vývozu a zároveň 20 %
celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur." Automobilový priemysel generuje
priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska. Doc. Štefan Rehák z Katedry regionálneho rozvoja a verejnej
správy Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty:
,,Multiplikátor produkcie automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to
zdroj ďalšieho rastu pre Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 firiem, ktorých predmet podnikania je v
tomto odvetví." Ide prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 % vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich
je v rukách zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy. ,,Z regionálneho rozloženia auto
mobilových producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto produkcie profituje západné
Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 % firiem," dodáva Rehák. Pričom 50 % produkcie je vytvorených
firmami, ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od
výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že
najviac z automobilového priemyslu ťažia kraje Žilinský, Bratislavský a Trnavský, v ktorých sídlia
automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigráciu pracovnej sily, rast
priemernej mzdy a dopytu. Jaroslav Holeček zo ZAP SR na záver zhodnotil, že prezentované výsledky
dávajú automobilovému priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. ,,Na to potrebujeme predovšetkým
vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny
rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok, ktorá je priamo závislá od
zákonníka práce," doplnil Holeček. ,,Som rád, že vznikla táto jedinečná štúdia. Jej presvedčivé výsledky
pomôžu Zväzu automobilového priemyslu pri argumentácii a presadzovaní jeho zámerov smerujúcich k
ďalšiemu napredovaniu automobilového priemyslu na Slovensku."
Tržby z automobilovej výroby
v mil. eur 2008 2009 2010 2011 2012
Produkcia automobilová ha priemyslu 13 344 9 807 13 371 16 754 20 367
Produkcia generovaná u dodávateľov 3 853 2 699 3 596 4002 4 714
Indukovaná produkcia 3 257 2 512 2 680 3 449 3 868
Celková generovaná produkcia 20 987 15 398 20086 24 697 29 689
zdroj: štúdia EUBA 2013
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Jaroš pýtal, iní dostali

[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 23/01/2014; s.: 2; Aktuálne; EVA PRISTAŠOVÁ]
Ako Robert Fico prideľoval svoje dotácie?
Autor Tisícročnej včely Peter Jaroš sa pred týždňom strápnil tým, že na obed, kde vyjadril podporu
prezidentskému kandidátovi Robertovi Ficovi, priniesol rovno aj žiadosť o dotáciu. Denník Plus JEDEN
DEŇ zistil, že iní pri stole pýtať nemuseli, pretože už im predtým niečo kvaplo.
Prekvapením bol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý naposledy vyjadroval
priazeň Ivete Radičovej. Jeho neziskovej organizácii Fico zo svojej rezervy podľa Centrálneho registra
zmlúv len mesiac pred obedom priklepol 25-tisíc eur na budúcoročný festival Art Film Fest. Okrem toho
futbalový zväz dostal 3,5-tisíc. na organizáciu Futbaloví internacionáli Slovenska. "Nemám v pláne nič,
nič osobné od neho," odpovedal pritom nedávno na otázku denníka Plus JEDEN DEŇ, či bude od
premiéra niečo pýtať. Ako vidno, ani nemusel. Dotácia 20-tisíc eur na projekt Korčuľuje celé Slovensko
sa ušla aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja, ktorému šéfuje Igor Nemeček. "Nemá to s tým nič
spoločné, riešili sme to v rámci výziev cez splnomocnenca vlády pre šport," povedal Nemeček s tým, že
ani nevie, odkiaľ ich splnomocnenec zohnal.

Je to urážka?
V marci získala 10-tisíc eur Jednota dôchodcov na Slovensku. "Tá dotácia bola na počítače. Kiežby nás
aj iní podporili," povedal jej šéf Ján Lipiansky, ktorý tiež sedel na obede. Fico potešil aj rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Mesiac pred obedom poskytol klubu Slávia
Ekonomická univerzita sumu 7 300 eur. Okrem toho dal univerzite ešte koncom roka 2012 päťtisíc na
kongres a dve tisícky na dopravu súboru na festival. Premiér Fico podľa svojej hovorkyne Beatrice
Szabóovej podporil inštitúcie, nie súkromné osoby. Svoju rezervu využíva v súlade so zákonom.
"Účelové spájanie podpory niektorých projektov s prejavom sympatií je urážkou týchto slovenských
osobností," konštatovala hovorkyňa.
Baránek: Kupuje si ich za štátne
Politológ Ján Baránek si myslí, že Fico si prideľovaním dotácií kupuje podporu osobností za štátne
peniaze. Napriek tomu, že Fico podporil záslužné projekty, vidí tam konflikt: "Nemá z postu premiéra
kandidovať, mal odstúpiť a poveriť nejakého podpredsedu, takto je to príliš okaté." (ep)
Rudolf Sivák
7 300 eur
RUDOLF SIVÁK: Športový klub Ekonomickej univerzity dostal 7 300 eur.
Ján Lipiansky
10 000 eur
JÁN LIPIANSKY: Dôchodcom pribudlo na počítače 10 000 eur.
Ján Kováčik
28 500 eur
JÁN KOVÁČIK: Len na Artfilm dostal 25-tisíc, ďalších 3 500 získal futbal.
Igor Nemeček
20 000 eur
IGOR NEMEČEK: Podpora ľadovému hokeju získala dotáciu 20 000 eur.
OBED U FICA: Mnohým z neho kvaplo viac než len dobré jedlo a víno.
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Jaroš pýtal, iní dostali: Ako Robert Fico prideľoval svoje dotácie?

[Téma: Rektor EU; pluska.sk; 22/01/2014; Plus JEDEN DEŇ, EVA PRISTAŠOVÁ]
Autor Tisícročnej včely Peter Jaroš sa pred týždňom strápnil tým, že na obed, kde vyjadril podporu
prezidentskému kandidátovi Robertovi Ficovi, priniesol rovno aj žiadosť o dotáciu. Denník Plus JEDEN
DEŇ zistil, že iní pri stole pýtať nemuseli, pretože už im predtým niečo kvaplo.
Prekvapením bol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý naposledy vyjadroval
priazeň Ivete Radičovej.
Jeho neziskovej organizácii Fico zo svojej rezervy podľa Centrálneho registra zmlúv len mesiac pred
obedom priklepol 25-tisíc eur na budúcoročný festival Art Film Fest. Okrem toho futbalový zväz dostal
3,5-tisíc. na organizáciu Futbaloví internacionáli Slovenska.
"Nemám v pláne nič, nič osobné od neho," odpovedal pritom nedávno na otázku denníka Plus JEDEN
DEŇ, či bude od premiéra niečo pýtať. Ako vidno, ani nemusel.
Dotácia 20-tisíc eur na projekt Korčuľuje celé Slovensko sa ušla aj Slovenskému zväzu ľadového hokeja,
ktorému šéfuje Igor Nemeček.
"Nemá to s tým nič spoločné, riešili sme to v rámci výziev cez splnomocnenca vlády pre šport," povedal

Nemeček s tým, že ani nevie, odkiaľ ich splnomocnenec zohnal.
Je to urážka?
V marci získala 10-tisíc eur Jednota dôchodcov na Slovensku. "Tá dotácia bola na počítače. Kiežby nás
aj iní podporili," povedal jej šéf Ján Lipiansky, ktorý tiež sedel na obede.
Fico potešil aj rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka. Mesiac pred obedom
poskytol klubu Slávia Ekonomická univerzita sumu 7 300 eur.
Okrem toho dal univerzite ešte koncom roka 2012 päťtisíc na kongres a dve tisícky na dopravu súboru
na festival. Premiér Fico podľa svojej hovorkyne Beatrice Szabóovej podporil inštitúcie, nie súkromné
osoby. Svoju rezervu využíva v súlade so zákonom.
Baránek: Kupuje si ich za štátne
Politológ Ján Baránek si myslí, že Fico si prideľovaním dotácií kupuje podporu osobností za štátne
peniaze. Napriek tomu, že Fico podporil záslužné projekty, vidí tam konflikt: "Nemá z postu premiéra
kandidovať, mal odstúpiť a poveriť nejakého podpredsedu, takto je to príliš okaté."
Autor - Plus JEDEN DEŇ/EVA PRISTAŠOVÁ
OBED U FICA: Mnohým z neho kvaplo viac než len dobré jedlo a víno. Foto: Plus JEDEN DEŇ/MATEJ
JANKOVIČ
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Diplomové práce na muške

[Téma: Rektor EU; Markíza, 19:00; 24/01/2014; Televízne noviny; z domova; Soňa Juricová]
Marianna Ďurianová, moderátorka: "Hlavy ponorené v literatúre, prsty rozcvičené a zmysly nabudené tak vyzerá študentský život čestných vysokoškolákov, ktorí v týchto mesiacoch pracujú na diplomových,
či bakalárskych prácach. Sú však aj takí, ktorí dbajú skôr na rýchlosť a ľahkosť vypracovania.
Podvádzanie sa ale nevypláca."
Soňa Juricová, redaktorka: "Hoci je skúškové obdobie, knižnice sa pomaly začínajú zapĺňať. Záverečná
práca, to totiž nie je len zrkadlo študentských vedomostí, musí byť aj odborne podložená. Za
dôveryhodný zdroj sa považuje aj internet. Práve ten sa však spomedzi všetkých najviac zneužíva.
Podľa medzinárodného prieskumu o tom Slováci vedia najviac, majú totiž zo všetkých krajín Európskej
únie najväčšie povedomie o plagiátorstve. Je tu ale systém, ktorý dokáže podvodníkov poodhaliť - vie
overiť, aká časť práce je zhodná s inými prácami a s internetom."
Július Kravjar, projektový manažér CRZP a APS: "Takých prác, v ktorých je zhoda nad štyridsať percent,
je v akademickom roku 2012/2013 štyri percentá."
Soňa Juricová, redaktorka: "To však ešte neznamená, že sú títo študenti plagiátori. Rozhodne o tom až
skúšobná komisia pri štátniciach."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V minulom akademickom roku u nás sa
vyskytli tri práce diplomové, ktoré vykazovali vyššiu mieru originality, no a tieto práce neboli obhajované,
tieto práce sa museli prepracovať."
Ján Pekár, prorektor Univerzity Komenského: "Mali sme aj taký prípad, že vedúci práce odhalil, že jeho
študent odpísal celú prácu, na základe toho, že na internete si túto prácu predtým sám prečítal."
Soňa Juricová, redaktorka: "O tom, že študenti sú skutočne vynaliezaví, svedčí i tento oznam, ktorý sme
dnes našli na výveske jednej z fakúlt."
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