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69. Predstavujeme nominantky na titul slovenka roka 2013
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 26/03/2013; 13/2013,14/2013; s.: 26,27,28,29; NEZARADENÉ; ĽUDMILA
GRODOVSKÁ]

1. Ukáž mi tvoj mozog. A ja ti poviem, čo kúpiš
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 01/03/2013; s.: 18; FENOMÉN; Mária Mlaková]
Iritujú vás tie otravné reklamy na pracie prášky? Klamete. Nosíte drahé hodinky? Neveríte sami sebe. To
všetko sa už o vás môžu dozvedieť marketéri. Pretože reklama stretla vedu. A vznikol neuromarketing,
ktorý môže o nás prezradiť viac, ako by sme sami chceli.

Na Slovensku pribúda čoraz viac firiem, ktoré si do svojho portfólia pridali tajomný dodatok:
neuromarketingové služby. Znie to trochu ako jadrová fyzika, v podstate však ide o dve základné veci:
mozog a reklamu. Váš mozog. Ten tvorcom reklamy prezradí aj to, čo sami nechcete, prípadne čo si
sami ani neuvedomujete. Inými slovami: marketéri objavili nový prostriedok, ako sa dostať do našej
mysle. Neurovedu.
Výskum Dobrého anjela
Pamätáte si kampaň organizácie Dobrý anjel? Plnú srdiečok a objatí. Tak tie sa tam neobjavili náhodou.
,,Merali sme povrchové napätie na koži respondentov a vďaka tomu sme zistili, na ktoré podnety ľudia
reagovali najsilnejšie," tvrdí Miroslav Švec, zakladateľ portálu neuromarketing.sk. Pýtate sa, ako
vodivosť kože súvisí s našimi emóciami? Pomerne jednoducho. Čím je podnet pre nás intenzívnejší, tým
koža vylúči viac potu - a logicky je teda vodivejšia. Bežným okom to nemáte šancu rozoznať, citlivé
prístroje však dokážu zachytiť aj tie najmenšie nuansy. A určiť víťaza. V prípade Dobrého anjela sa
ukázalo, že to skutočne funguje. Po odvysielaní kampane Objatia podľa Šveca pribudlo 7 000 nových
prispievateľov. Čo bol obrovský rozdiel oproti takmer konštantnému stavu, ktorý nastal po reklame, v
ktorej sa spomínala smrť. Lenže emócie, ktoré takto Švec so svojím tímom skúmal, sú len jednou
stranou mince.
Dvaja kuchári a jedno rozhodnutie
Naše rozhodnutie Miroslav Švec opisuje ako jedlo, ktoré pripravujú dvaja kuchári. Tým rýchlejším, ktorý
rozhoduje, čo sa bude jesť, sú práve emócie a druhým, ktorý jedlo už len dochucuje, je racio. Čiže
mozog, ktorý sa už takisto dostal do hľadáčika vedeckoreklamných výskumníkov. ,,V podstate existujú
dve cesty. Tou jednoduchšou meriame povrchovú elektrinu na mozgu. Druhá, hĺbková, sa meria
magnetickou rezonanciou," vysvetľuje Ondřej Herink z prieskumnej agentúry GfK, ktorá tiež ponúka
neuromarketingové testy. Na základe ich výsledkov potom marketéri vedia reklamu zacieliť s väčšou
presnosťou. Vedia, čo by sa nám mohlo páčiť viac, na ktoré podnety reagujeme aktívnejšie, čo nás,
naopak, odrádza. V bežnom čitateľovi sa teraz zrejme zdvihne vlna vzdoru. Spolu s otázkou: nakoľko
nás vlastný mozog vydáva do rúk reklamy? Máme vôbec ešte rozhodovanie o svojom nákupe vo
vlastných rukách?
Na tenkom ľade
,,Čo sa týka etiky a manipulácie s mysľou spotrebiteľa, je pravda, že neuromarketing sa pohybuje na
veľmi tenkom ľade," myslí si Mária Vasiľová, odborná asistentka na katedre marketingu Ekonomickej
univerzity v Bratislave. ,,Napriek všetkému reklama nikdy nebude mať tú silu, aby urobila rozhodnutie
za samotného človeka," oponuje Ondřej Herink z GfK. ,,Ak by som vám ukazoval výrobok vo vašich
obľúbených farbách, púšťal vám vašu obľúbenú hudbu a aj keby som bol váš vysnený muž, neprinútim
vás k nákupu, pokiaľ sami nebudete chcieť," dodáva Herink. ,,Žiaden gombík ,kúp to' v mozgu
neexistuje," pridáva sa aj Miroslav Švec. Neuromarketing teda podľa odborníkov iba zvyšuje šancu, že
obchodník zahrá na tú správnu strunu, že si výrobok nekúpi dvadsať, ale štyridsať percent ľudí. Švec
však prízvukuje, že v tejto oblasti sa mozog nedelí na racionálnu a emocionálnu časť, ale na časť
zodpovednú za ,,novinky" a za ,,rutiny". Keď robili jeden zo svojich výskumov, potvrdilo sa im, že mozog
spotreboval sedemkrát viac energie na to, aby spracoval novinku v porovnaní s niečím, čo už poznal. A
keďže mozog je primárne ,,naprogramovaný" tak, aby šetril čo najviac energie, uprednostní produkt,
ktorý je mu známy. Preto napríklad toľko nových značiek na trhu neuspeje. Zistení spojených s
neuromarketingom je však omnoho viac, Miroslav Švec tvrdí, že každý týždeň sa vo svete objaví nejaký
nový, prekvapivý neurofakt.
Do hry vstupujú peniaze
Na Slovensku však do hry vstupuje ešte jeden dôležitý faktor, peniaze. Takýto výskum totiž nie je práve
lacnou záležitosťou. ,,Ak má firma k dispozícii na výskum tri- či štyritisíc eur, tak s neurovýskumom veľmi
rátať nemôže," približuje Ondřej Herink. ,,Ceny sa výrazne líšia podľa rozsahu a formy testu. Konkrétne
kalkulácie poskytujeme len našim klientom podľa ich konkrétneho zadania," odpovedá Michal Drobník,
riaditeľ spoločnosti Ipsos Marketing, ktorá neuromarketingové služby tiež poskytuje. Aj preto k
samotnému skenovaniu mozgu u nás dochádza zatiaľ len zriedka. Na pomoc tak prichádzajú menej
nákladné alternatívy, ako napríklad očná kamera, ktorá sleduje ich pohyb alebo úplná novinka v portfóliu
GfK: Emo Scan. Táto aplikácia pomocou webovej kamery skenuje vašu tvár a reakcie na rôzne podnety.
Napriek všetkému neostáva iné, ako konštatovať: aj v prípade neuromarektingu treba byť obozretný.
Všetko sa totiž dá ľahko zneužiť... Mária Mlaková
"Merali sme povrchové napätie na koži respondentov a vďaka tomu sme zistili, na ktoré podnety ľudia
reagovali najsilnejšie.

Miroslav Švec, vedúci neurovýskumu v spoločnosti Dicio Marketing
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2. Reklama získala ďalšiu zbraň. Skúma náš mozog
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 01/03/2013; HNstyle; Mária Mlaková]
Spojením vedy a marketingu vznikol nový odbor, ktorý skúma mozog – a výsledky aplikuje do reklamy.
Aj na Slovensku pribúda čoraz viac firiem, ktoré si do svojho portfólia pridali tajomný dodatok:
neuromarketingové služby. Znie to trochu ako jadrová fyzika, v podstate však ide o dve základné veci:
mozog a reklamu. Váš mozog. Ten tvorcom reklamy prezradí aj to, čo sami nechcete, prípadne čo si
sami ani neuvedomujete.
Inými slovami: marketéri objavili nový prostriedok, ako sa dostať do našej mysle. Neurovedu.
Výskum Dobrého anjela
Pamätáte si kampaň organizácie Dobrý anjel? Plnú srdiečok a objatí. Tak tie sa tam neobjavili náhodou.
"Merali sme povrchové napätie na koži respondentov a vďaka tomu sme zistili, na ktoré podnety ľudia
reagovali najsilnejšie," tvrdí Miroslav Švec, zakladateľ spoločnosti Dicio Marketing, ktorá sa špecializuje
práve na neuromarketing. Pýtate sa, ako vodivosť kože súvisí s našimi emóciami? Pomerne jednoducho.
Čím je podnet pre nás intenzívnejší, tým koža vylúči viac potu – a logicky je teda vodivejšia. Bežným
okom to nemáte šancu rozoznať, citlivé prístroje však dokážu zachytiť aj tie najmenšie nuansy. A určiť
víťaza. V prípade Dobrého anjela sa ukázalo, že to skutočne funguje. Po odvysielaní kampane Objatia
podľa Šveca pribudlo 7 000 nových prispievateľov. Čo bol obrovský rozdiel oproti takmer konštantnému
stavu, ktorý nastal po reklame, v ktorej sa spomínala smrť.
Lenže emócie, ktoré takto Švec so svojím tímom skúmal, sú len jednou stranou mince.
Dvaja kuchári a jedno rozhodnutie
Naše rozhodnutie si môžeme podľa Miroslava Šveca predstaviť ako jedlo, ktoré pripravujú dvaja kuchári.
Tým rýchlejším, ktorý rozhoduje, čo sa bude jesť, sú práve emócie, druhým, ktorý jedlo už len
dochucuje, je racio. Čiže mozog, ktorý už sa takisto dostal do hľadáčika vedecko-reklamných
výskumníkov.
"V podstate existujú dve cesty. Tou jednoduchšou meriame povrchovú elektrinu na mozgu. Druhá,
hĺbková, sa meria magnetickou rezonanciou," vysvetľuje Ondřej Herink z prieskumnej agentúry GfK,
ktorá tiež ponúka neuromarketingové testy. Na základe ich výsledkov potom samotní marketéri vedia
reklamu zacieliť s väčšou presnosťou. Vedia, čo by sa nám mohlo páčiť viac, na ktoré podnety
reagujeme aktívnejšie, čo nás, naopak, odrádza.
V bežnom konzumentovi sa pri čítaní týchto riadkov zrejme prirodzene zdvihne vlna vzdoru. Spolu s
otázkou: nakoľko nás vlastný mozog vydáva do rúk reklamy? Máme vôbec ešte rozhodovanie o svojom
nákupe vo vlastných rukách?
Na tenkom ľade
"Čo sa týka etiky a manipulácie s mysľou spotrebiteľa, je pravda, že neuromarketing sa pohybuje na
veľmi tenkom ľade," myslí si Mária Vasiľová, odborná asistentka na katedre marketingu Ekonomickej
univerzity v Bratislave.
"Napriek všetkému reklama nikdy nebude mať tú silu, aby urobila rozhodnutie za samotného človeka,"
oponuje Ondřej Herink z GfK. "Ak by som vám ukazoval výrobok vo vašich obľúbených farbách, púšťal
vám pri tom vašu obľúbenú hudbu a aj keby som bol váš vysnený muž, neprinútim vás k nákupu, pokiaľ
sami nebudete chcieť," dodáva Herink.
"Žiaden gombík ,kúp to’ v mozgu neexistuje," pridáva sa aj Miroslav Švec.
Neuromarketing teda podľa odborníkov iba zvyšuje šancu, že obchodník zahrá na tú správnu strunu, že
si výrobok nekúpi dvadsať, ale štyridsať percent ľudí.
V zajatí rutín
Švec však prízvukuje, že v tejto oblasti sa mozog nedelí na racionálnu a emocionálnu časť, ale na časť
zodpovednú za "novinky" a za "rutiny". Keď robili jeden zo svojich výskumov, potvrdilo sa im, že mozog
spotreboval sedemkrát viac energie na to, aby spracoval novinku v porovnaní s niečím, čo už poznal. A
keďže mozog je primárne "naprogramovaný" tak, aby šetril čo najviac energie, uprednostní produkt,
ktorý je mu známy. Preto napríklad tak veľa nových značiek neuspeje. Zistení spojených s
neuromarketingom je veľmi veľa, Miroslav Švec tvrdí, že každý týždeň sa vo svete objaví nejaký nový,
prekvapivý neurofakt.
Na Slovensku však do hry vstupuje ešte jeden dôležitý faktor, peniaze. Takýto výskum totiž nie je práve
lacnou záležitosťou.
"Ak má firma k dispozícii na výskum tri- či štyritisíc eur, tak s neurovýskumom veľmi rátať nemôže,"

približuje Ondřej Herink. "Ceny sa výrazne líšia podľa rozsahu a formy testu. Konkrétne kalkulácie
poskytujeme len našim klientom podľa ich konkrétneho zadania," odpovedá na našu otázku Michal
Drobník, riaditeľ spoločnosti Ipsos Marketing, ktorá neuromarketingové služby tiež poskytuje.
Aj preto k samotnému skenovaniu mozgu u nás dochádza zatiaľ len zriedka. Na pomoc tak prichádzajú
menej nákladné alternatívy, ako napríklad očná kamera, ktorá sleduje ich pohyb alebo úplná novinka v
portfóliu GfK: Emo Scan. Táto aplikácia pomocou webovej kamery skenuje vašu tvár a reakcie na rôzne
podnety.
Napriek všetkému neostáva iné, ako konštatovať: aj s neuromarketingom treba byť obozretný. Všetko sa
totiž dá ľahko zneužiť...
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3. Podnikateľom roka sa stal Vladimír Levársky
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 01/03/2013; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS zameranej
na laserové meracie systémy a držiteľom titulu Začínajúci podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský
zo spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom trhu 2muse.
Podnikateľom roka 2012 Slovenskej republiky sa stal Vladimír Levársky, riaditeľ spoločnosti OMS, ktorá
sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel. Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor
Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS zameranej na laserové meracie systémy a držiteľom titulu
Začínajúci podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský zo spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom trhu
2muse.
"Podnikateľ roka Vladimír Levársky je príkladom človeka, ktorý chce byť najlepší v tom, čo robí, a
dokonale ovláda umenie obchodu - je viac obchodníkom a marketérom ako technikom. Jeho firma je
dlhodobo úspešná, a to predovšetkým v medzinárodnom meradle, zameriava sa na vývoj nových
technológií a vo svojom regióne je to taktiež významný zamestnávateľ," okomentoval rozhodnutie poroty
jej predseda a zároveň vlaňajší držiteľ ocenenia, zakladateľ Bubo Travel Agency Ľuboš Fellner.
Vladimír Levársky vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a do roku 1991 pôsobil ako
gymnaziálny učiteľ matematiky a geografie. Odvtedy sa venuje podnikaniu a jeho spoločnosť OMS, ktorá
sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel a na uskutočňovanie projektov v oblasti osvetlenia po celom
svete, sa vo svojom segmente stala jednotkou na trhu v strednej a východnej Európe.
Porotu súťaže Podnikateľ roka, ktorú vyhlásila poradenská spoločnosť Ernst & Young, tvorili riaditeľ
spoločnosti Exisport Tomáš Bel, riaditeľ spoločnosti Sygic Michal Štencl, generálny riaditeľ Nay Petr
Zálešák a konateľ firmy Eset Miroslav Trnka. O víťazovi rozhodovali aj konateľ vydavateľstva Trend
Holding Oliver Brunovský, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák a generálny riaditeľ
Sario Robert Šimončič.
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4. Podnikateľom roka sa stal Vladimír Levársky
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 01/03/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti zameranej na
laserové meracie systémy.
BRATISLAVA 1. marca (WEBNOVINY) - Podnikateľom roka 2012 Slovenskej republiky sa stal Vladimír
Levársky, riaditeľ spoločnosti OMS, ktorá sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel.
Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS zameranej
na laserové meracie systémy a držiteľom titulu Začínajúci podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský
zo spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom trhu 2muse.
"Podnikateľ roka Vladimír Levársky je príkladom človeka, ktorý chce byť najlepší v tom, čo robí, a
dokonale ovláda umenie obchodu - je viac obchodníkom a marketérom ako technikom. Jeho firma je
dlhodobo úspešná, a to predovšetkým v medzinárodnom meradle, zameriava sa na vývoj nových
technológií a vo svojom regióne je to taktiež významný zamestnávateľ," okomentoval rozhodnutie poroty
jej predseda a zároveň vlaňajší držiteľ ocenenia, zakladateľ Bubo Travel Agency Ľuboš Fellner.

Vladimír Levársky vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a do roku 1991 pôsobil ako
gymnaziálny učiteľ matematiky a geografie.
Odvtedy sa venuje podnikaniu a jeho spoločnosť OMS, ktorá sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel
a na uskutočňovanie projektov v oblasti osvetlenia po celom svete, sa vo svojom segmente stala
jednotkou na trhu v strednej a východnej Európe.
Porotu súťaže Podnikateľ roka, ktorú vyhlásila poradenská spoločnosť Ernst & Young, tvorili riaditeľ
spoločnosti Exisport Tomáš Bel, riaditeľ spoločnosti Sygic Michal Štencl, generálny riaditeľ Nay Petr
Zálešák a konateľ firmy Eset Miroslav Trnka. O víťazovi rozhodovali aj konateľ vydavateľstva Trend
Holding Oliver Brunovský, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák a generálny riaditeľ
Sario Robert Šimončič.
Popis foto: Podnikateľ roka 2012 Vladimír Levársky., trend.sk
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5. O rok môžu vysokoškoláci dostať aj odborové štipendium
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 04/03/2013; 53/2013; s.: 11; Rodina; or]
REZORT ŠKOLSTVA CHCE TAKTO MOTIVOVAŤ
Rezort školstva sa rozhodol reagovať na situáciu na trhu práce s nezamestnanými absolventmi vysokých
škôl dvoma opatreniami.
Už na budúci rok sa zmení pri niektorých študijných odboroch finančná dotácia a pribudne nový druh
motivačného štipendia pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať v odboroch preferovaných trhom práce.
Študijné odbory, ktorých absolventi končia na úradoch práce, začnú podľa ministerstva školstva
dostávať od akademického roka 2014/2015 nižšie dotácie. Finančné injekcie pôjdu pre tie, o ktoré je
dnes núdza. Vysokoškoláci budú môcť dostávať aj nový typ štipendia, ktoré by ich mohlo motivovať k
štúdiu v študijných odboroch žiadaných na trhu práce. Prvýkrát sa s "odborovým" štipendiom bude
uvažovať až pri metodike rozpisu dotácií na rok 2014.
Prihliadať sa bude aj na prospech
"Štipendium by však nemalo byť poskytované každému študentovi v danom študijnom odbore. "Budú sa
zohľadňovať aj výsledky predchádzajúceho štúdia," povedal hovorca ministerstva školstva Michal
Kaliňák. Podrobnosti budú riešiť jednotlivé štipendijné poriadky vysokých škôl. O ktoré študijné odbory
presne pôjde, sa teraz ešte nedá hovoriť, lebo budú každoročne určované pre príslušný rok v metodike
rozpisu dotácií s ohľadom na analýzy a prognózy vývoja trhu práce vypracúvané Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny. "Zákon pritom nevylučuje možnosť, a to pri splnení podmienok určených v
štipendijnom poriadku vysokej školy, získať v jednom akademickom roku doterajšie motivačné
štipendium aj uvedené odborové," povedal Kaliňák.
Školy budú musieť počty novoprijatých zvažovať
Ak verejné vysoké školy prijmú o rok v niektorých odboroch viac študentov, ako bude žiaduce, budú si
ich musieť prefinancovať z iných zdrojov ako zo štátnej dotácie. O počtoch novoprijatých študentov bude
síce aj naďalej rozhodovať verejná vysoká škola, no v rukách ministerstva bude výška ich dotácie. Ako
príklad Michal Kaliňák uviedol, že rezort môže rozhodnúť, že v nejakom študijnom odbore bude mať
vysoká škola zohľadnených najviac o 5 percent novoprijatých študentov viac, ako ich škola prijala v
predchádzajúcom roku. "Ak vysoká škola prijala v predchádzajúcom roku 100 študentov v danom
odbore, nič jej nebráni, aby ich teraz prijala 150. V počte rozhodujúcom pre dotáciu však ministerstvo
zohľadní len 105. Ostávajúcich 45 novoprijatých študentov si vysoká škola bude musieť prefinancovať z
iných zdrojov, dodal Kaliňák. Uplatnenie tejto zásady sa nepredpokladá skôr ako pre rozpočet na rok
2014. Z tohto dôvodu nám ministerstvo nemohlo poskytnúť podrobnosti, ktoré by sa týkali študijných
odborov, ako aj percenta vyjadrujúceho obmedzenie. (or)
STREDOŠKOLÁCI
Prijatiu pomáhajú prípravné kurzy
Stredoškoláci si vysokú školu vyberajú najmä podľa jej zamerania, úspešnosti uplatnenia absolventov na
trhu práce a podľa zverejňovaných rebríčkov kvality. Za významný bonus považujú aj možnosť odborne
sa vzdelávať v cudzom jazyku.

- Tieto výsledky ukázala anketa medzi viac ako tisíc gymnazistami a študentmi obchodných akadémií,
ktorí sa nedávno zúčastnili na informačnom dni Ekonomickej univerzity v Bratislave. l "Pozoruhodný
je názor stredoškolákov na svoje vlastné vedomosti, ktoré získali počas štúdia. Len 22 percent ich
považuje za dostatočné na zvládnutie prijímacích skúšok, viac ako polovica radšej absolvuje prípravné
kurzy na prijímačky," povedala Lucia Gunišová, vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou. l
Prípravné kurzy pozostávajú z matematiky, základov ekonómie, anglického a nemeckého jazyka, ako aj
tréningu praktických návykov a zručností (or)
Študenti
Môžu dostať štipendiá. ILUSTRAČNÉ FOTO: VLADIMÍR ŠIMÍČEK
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6. Tréningy budú musieť prispôsobiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 05/03/2013; 54/2013; s.: 28; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Volejbalistky Slávie EU Bratislava obhájili pozíciu nasadenej jednotky nadstavbovej časti extraligy
"Musím priznať, že na nadstavbovú časť extraligy sme sa nejako špeciálne nepripravovali. Ťažili sme zo
zápasov a skúseností zo stredoeurópskej ligy," skonštatoval tréner volejbalistiek Slávie Ekonomická
univerzita Bratislava Martin Hančík. Obhajkyne strieborných medailí v nadstavbe potvrdili pozíciu
nasadenej jednotky. "Avšak zápasy nám naznačili, že budeme musieť tréningy mierne prispôsobiť."
Nedávne víťazky Slovenského pohára totiž v konfrontácii so slovenskými družstvami narazili na celkom
iný volejbal, než na aký boli zvyknuté zo stredoeurópskej ligy. "Bolo vidieť, že Pezinok či Paneurópa hrali
proti nám celkom uvoľnene, nemali čo stratiť. Išli do maximálneho rizika a dievčatám chvíľu trvalo, kým
sa štýlu prispôsobili." Na úradujúce majsterky z Doprastavu v nadstavbovej časti súťaže nenarazili,
keďže si výsledky vzájomných duelov preniesli z MEL. "Až v tých posledných zápasoch som si mohol
dovoliť nasadiť aj lavičku, aby všetky hráčky nabrali zápasovú prax. Už som bol ako tak spokojný s
výkonom, no budeme musieť ešte čo-to popracovať," poznamenal kormidelník štrnásťnásobných
majsteriek Slovenska. Prvé štvrťfinále odohrajú slávistky už zajtra, keď v domácej hale Mladosť o 17.00
privítajú COP Nitra. "Dohodli sme sa na tomto termíne, keďže oficiálny sobotňajší nám koliduje s
účasťou vo Final Four stredoeurópskej ligy." Tú odohrajú obhajkyne bronzových medailí v slovinskom
Maribore. "To a meno nášho semifinálového súpera Schwechatu je zatiaľ jediné, čo o záverečnom
turnaji vieme." Usporiadatelia totiž bratislavský klub zatiaľ neinformovali, kedy hrajú. "Tým pádom si
zatiaľ nemôžeme naplánovať odchod. Vieme akurát, že kompletný pobyt, teda ubytovanie, stravu, cestu,
si musíme hradiť sami. Rovnako zrušili odmeny pre víťazné tímy. Je škoda, že niečo, o čo bojujeme celý
rok, napokon vyznieva ako nutné zlo. Mala by to byť odmena pre klub aj pre hráčky, že sa dostali medzi
najlepšie štyri tímy. Ale nič to, taká je situácia, musíme sa prispôsobiť," uzavrel Martin Hančík.
LUCIA JEŽÍKOVÁ
KUCIAKOVÁ: VYLADIŤ SA NA OPTIMUM
Všetkých 29 setov nadstavby odohrali v tíme Slávie EU iba tri hráčky – blokárky Simona Kóšová, Nina
Herelová a liberka Terézia Hinzellerová. O jedno dejstvo menej absolvovala smečiarka Miroslava
Kuciaková, ktorá však jednoznačne dominovala v štatistike útoku. Jej 228 úderov výrazne pomohlo k
slávistickým triumfom. "Náš výkon mal v týchto zápasoch od optimálneho ďaleko. Budeme musieť na
sebe popracovať, aby sme vedeli vzdorovať tímom, ktoré hrajú proti nám bez rizika," povedala
Kuciaková.
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7. Univerzity chcú lepšie podmienky pre svoje výskumy
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 04/03/2013; Aktuality.sk; SITA]
Osem slovenských univerzít zameraných na výskum v prírodných a technických vedách vytvorilo
združenie, ktorým chcú presadzovať lepšie podmienky výskumu na univerzitách. Informáciu o novom
Združení výskumne a technicky orientovaných univerzít SR poskytla agentúre SITA hovorkyňa
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrea Hajdúchová.Rektori škôl vychádzajú z
presvedčenia, že najväčšiu výskumnú kapacitu na Slovensku tvoria práve školy, píše v tlačovej správe
hovorkyňa.
Združenie tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a Technická univerzita vo Zvolene. Rektori škôl sa dohodli, že si budú intenzívnejšej vymieňať
názory a informácie a budú usilovne vysvetľovať zmysel a dôležitosť univerzitného výskumu pre rozvoj
spoločnosti. "Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam vedeckého výskumu na
univerzitách pre slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj
medzinárodne akceptované výkony vo vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie," vysvetľuje
Robert Redhammer, rektor STU a jeden zo signatárov zmluvy o združení. Slovensko podľa neho týmito
aktivitami môže veľa získať. Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú
úzko spolupracovať s ďalšími slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave či Slovenskou akadémiou vied.
Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je dôležité pre prípravu novej generácie odborníkov,
myslia si zástupcovia združenia. Odborníci vychovávaní vo výskumnom procese sú kľúčoví pre inovácie
v praxi a pre zamestnanosť o päť či 15 rokov. "To je príbeh Oxfordu, Cambridge, Berkeley či TU
Mníchov. Preto je aj v záujme Slovenska aby sa vedecký výskum na univerzitách výrazne posilnil," píše
Hajdúchová.
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8. Univerzity chcú lepšie podmienky pre svoje výskumy
[Téma: Ekonomická univerzita; server.sk; 04/03/2013; server.sk; redakcia]
Zdroj - SITA, redaktor: redakcia
Osem slovenských univerzít a vysokých škôl vytvorilo združenie, ktorým chcú dosiahnuť lepšie
podmienky pre rozvoj výskumnej činnosti
Osem slovenských univerzít zameraných na výskum v prírodných a technických vedách vytvorilo
združenie, ktorým chcú presadzovať lepšie podmienky výskumu na univerzitách.
Informáciu o novom Združení výskumne a technicky orientovaných univerzít SR poskytla agentúre SITA
hovorkyňa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrea Hajdúchová. Rektori škôl vychádzajú z
presvedčenia, že najväčšiu výskumnú kapacitu na Slovensku tvoria práve školy, píše v tlačovej správe
hovorkyňa.
Združenie tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a Technická univerzita vo Zvolene. Rektori škôl sa dohodli, že si budú intenzívnejšej vymieňať
názory a informácie a budú usilovne vysvetľovať zmysel a dôležitosť univerzitného výskumu pre rozvoj
spoločnosti. "Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam vedeckého výskumu na
univerzitách pre slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj
medzinárodne akceptované výkony vo vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie," vysvetľuje
Robert Redhammer, rektor STU a jeden zo signatárov zmluvy o združení. Slovensko podľa neho týmito
aktivitami môže veľa získať. Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú
úzko spolupracovať s ďalšími slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave či Slovenskou akadémiou vied.
Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je dôležité pre prípravu novej generácie odborníkov,
myslia si zástupcovia združenia. Odborníci vychovávaní vo výskumnom procese sú kľúčoví pre inovácie
v praxi a pre zamestnanosť o päť či 15 rokov. "To je príbeh Oxfordu, Cambridge, Berkeley či TU
Mníchov. Preto je aj v záujme Slovenska aby sa vedecký výskum na univerzitách výrazne posilnil," píše
Hajdúchová.

Späť na obsah

9. Univerzity chcú lepšie podmienky pre výskum
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 04/03/2013; Slovensko; SITA]
BRATISLAVA - Osem slovenských univerzít zameraných na výskum v prírodných a technických vedách
vytvorilo združenie, ktorým chce presadzovať lepšie podmienky výskumu na univerzitách. Rektori škôl
vychádzajú z presvedčenia, že najväčšiu výskumnú kapacitu na Slovensku tvoria práve školy.

Informáciu o novom Združení výskumne a technicky orientovaných univerzít SR poskytla hovorkyňa
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrea Hajdúchová.
Združenie tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.
Slovensko môže výskumom veľa získať
Rektori škôl sa dohodli, že si budú intenzívnejšej vymieňať názory a informácie a budú usilovne
vysvetľovať zmysel a dôležitosť univerzitného výskumu pre rozvoj spoločnosti.
"Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam vedeckého výskumu na univerzitách pre
slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne
akceptované výkony vo vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie," vysvetľuje Robert
Redhammer, rektor STU a jeden zo signatárov zmluvy o združení. Slovensko podľa neho týmito
aktivitami môže veľa získať.
Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú úzko spolupracovať s ďalšími
slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave či
Slovenskou akadémiou vied.
Posila vedeckého výskumu
Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je dôležité pre prípravu novej generácie odborníkov,
myslia si zástupcovia združenia. Odborníci vychovávaní vo výskumnom procese sú kľúčoví pre inovácie
v praxi a pre zamestnanosť o päť či 15 rokov.
"To je príbeh Oxfordu, Cambridge, Berkeley či TU Mníchov. Preto je aj v záujme Slovenska, aby sa
vedecký výskum na univerzitách výrazne posilnil," píše Hajdúchová.
Popis foto: Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je dôležité pre prípravu novej generácie
odborníkov. (Ilustračné foto) Zdroj - TASR/AP
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10. Slovenské univerzity chcú lepšie podmienky na výskum
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/03/2013; Slovensko; TASR]
Osem slovenských univerzít vytvorilo združenie, ktorého cieľom je poukázať na význam vedeckého
výskumu pre slovenskú spoločnosť.
Bratislava 4. marca (TASR) - Osem slovenských univerzít, zameraných na výskum v prírodných a
technických vedách, vytvorilo združenie, s ktorým chcú presadzovať zlepšenie výskumných podmienok
na univerzitách.
Združenie vytvára Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave,
Univerzita P. J. Šafárika, Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v
Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene. Rektori týchto univerzít, ktoré dosahujú významné výskumné výkony, sa dohodli na
intenzívnejšej vzájomnej spolupráci pri zlepšovaní podmienok na výskum uskutočňovaný v priamej
väzbe so vzdelávaním.
Ako TASR informovala Andrea Hajdúchová z STU, uplynulý týždeň padol posledný podpis na zmluve o
vzniku združenia výskumných a technických univerzít. V nej sa rektori dohodli na intenzívnejšej
vzájomnej výmene názorov a informácií, na spoločnom úsilí pri vysvetľovaní zmyslu a dôležitosti
univerzitného výskumu pre rozvoj spoločnosti i na koordinácii pri zlepšovaní podmienok na výskum,
ktorý sa uskutočňuje v priamej väzbe so vzdelávaním.
"Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam vedeckého výskumu na univerzitách pre
slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne
akceptované výkony vo vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie. Chceme podporiť tieto
aktivity, aby Slovensko malo z nich väčší osoh," uviedol rektor STU Robert Redhammer.
Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je podľa univerzít kriticky dôležité pre prípravu novej
generácie odborníkov pre reálnu ekonomiku. Dôvodia, že odborníci vychovávaní vo výskumnom procese
sú kľúčoví pre zavádzanie nových poznatkov do praktického použitia, teda pre inovácie v praxi. Sú

kľúčoví pre zamestnanosť o päť či 15 rokov. "To je príbeh Oxfordu, Cambridga, Berkeley či Technickej
univerzity v Mníchove. Preto je aj v záujme Slovenska, aby sa vedecký výskum na univerzitách výrazne
posilnil," podčiarkla Hajdúchová.
Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú úzko spolupracovať s ďalšími
slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave či
Slovenskou akadémiou vied.

Späť na obsah

11. Univerzity chcú lepšie podmienky pre svoje výskumy
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 04/03/2013; zive.sk; SITA]
Osem slovenských univerzít zameraných na výskum v prírodných a technických vedách vytvorilo
združenie, ktorým chcú presadzovať lepšie podmienky výskumu na univerzitách. Informáciu o novom
Združení výskumne a technicky orientovaných univerzít SR poskytla agentúre SITA hovorkyňa
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrea Hajdúchová. Rektori škôl vychádzajú z
presvedčenia, že najväčšiu výskumnú kapacitu na Slovensku tvoria práve školy, píše v tlačovej správe
hovorkyňa.
Združenie tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a Technická univerzita vo Zvolene. Rektori škôl sa dohodli, že si budú intenzívnejšej vymieňať
názory a informácie a budú usilovne vysvetľovať zmysel a dôležitosť univerzitného výskumu pre rozvoj
spoločnosti.
"Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam vedeckého výskumu na univerzitách pre
slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne
akceptované výkony vo vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie," vysvetľuje Robert
Redhammer, rektor STU a jeden zo signatárov zmluvy o združení. Slovensko podľa neho týmito
aktivitami môže veľa získať. Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú
úzko spolupracovať s ďalšími slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave či Slovenskou akadémiou vied.
Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je dôležité pre prípravu novej generácie odborníkov,
myslia si zástupcovia združenia. Odborníci vychovávaní vo výskumnom procese sú kľúčoví pre inovácie
v praxi a pre zamestnanosť o päť či 15 rokov. "To je príbeh Oxfordu, Cambridge, Berkeley či TU
Mníchov. Preto je aj v záujme Slovenska aby sa vedecký výskum na univerzitách výrazne posilnil," píše
Hajdúchová.
(SITA)
Tweet
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12. Univerzity Slovenska sa spojili: Chcú presadiť lepšie podmienky na výskum
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 04/03/2013; Správy; TASR]
Univerzity na Slovensku sa spojili, aby spolu presadili lepšie výskumné podmienky na univerzitách. Chcú
upozorniť na dôležitosť výskumu pre budúcnosť škôl.
Osem slovenských univerzít, zameraných na výskum v prírodných a technických vedách, vytvorilo
združenie, s ktorým chcú presadzovať zlepšenie výskumných podmienok na univerzitách.
Združenie vytvára Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave,
Univerzita P. J. Šafárika, Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v
Košiciach, Žilinská univerzita, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo
Zvolene.
Intenzívna spoluráca
Rektori týchto univerzít, ktoré dosahujú významné výskumné výkony, sa dohodli na intenzívnejšej
vzájomnej spolupráci pri zlepšovaní podmienok na výskum uskutočňovaný v priamej väzbe so

vzdelávaním.
Ako TASR informovala Andrea Hajdúchová z STU, uplynulý týždeň padol posledný podpis na zmluve o
vzniku združenia výskumných a technických univerzít. V nej sa rektori dohodli na intenzívnejšej
vzájomnej výmene názorov a informácií, na spoločnom úsilí pri vysvetľovaní zmyslu a dôležitosti
univerzitného výskumu pre rozvoj spoločnosti i na koordinácii pri zlepšovaní podmienok na výskum,
ktorý sa uskutočňuje v priamej väzbe so vzdelávaním.
"Naším cieľom je jasnejšie artikulovať potreby, ale aj význam vedeckého výskumu na univerzitách pre
slovenskú spoločnosť. Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne
akceptované výkony vo vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie. Chceme podporiť tieto
aktivity, aby Slovensko malo z nich väčší osoh," uviedol rektor STU Robert Redhammer.
Zapájanie študentov
Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je podľa univerzít kriticky dôležité pre prípravu novej
generácie odborníkov pre reálnu ekonomiku. Dôvodia, že odborníci vychovávaní vo výskumnom procese
sú kľúčoví pre zavádzanie nových poznatkov do praktického použitia, teda pre inovácie v praxi. Sú
kľúčoví pre zamestnanosť o päť či 15 rokov.
"To je príbeh Oxfordu, Cambridga, Berkeley či Technickej univerzity v Mníchove. Preto je aj v záujme
Slovenska, aby sa vedecký výskum na univerzitách výrazne posilnil," podčiarkla Hajdúchová.
Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú úzko spolupracovať s ďalšími
slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave či
Slovenskou akadémiou vied.
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13. Dôležité je najmä uplatnenie
[Téma: Ekonomická univerzita; Topoľčianske noviny; 05/03/2013; 09/2013; s.: 8; STREDNÉ A VYSOKÉ
ŠKOLY; (SITA)]
BRATISLAVA. Stredoškoláci si vysokú školu vyberajú najmä podľa jej zamerania, úspešnosti uplatnenia
absolventov na trhu práce a aj podľa zverejňovaných rebríčkov kvality. Vyplýva to z prieskumu, ktorý
urobila Ekonomická univerzita v Bratislave medzi návštevníkmi tohotoročného Informačného dňa. Za
významný bonus považujú stredoškoláci aj možnosť odborne sa vzdelávať v cudzom jazyku. Viac ako
polovica z nich svoje doteraz získané vedomosti nepovažuje za dostatočné na úspešné absolvovanie
prijímacích pohovorov. Až 60 percent stredoškolákov sa rozhoduje pri výbere vysokej školy podľa
zamerania štúdia a uplatnenia absolventov po ukončení štúdia. Takmer pätina sa orientuje podľa
hodnotenia kvality jednotlivých vzdelávacích inštitúcií. Za ďalšie významné parametre považujú končiaci
stredoškoláci odborné vzdelávanie v cudzom jazyku či v zahraničí, označilo ho 20 percent opýtaných.
Technické vybavenie školy a kvalitu jej pedagógov vníma ako dôležité 18 percent študentov. Celkovo 68
percent budúcich vysokoškolákov by uvítalo, keby mohlo absolvovať časť štúdia v inom ako slovenskom
jazyku. Prieskum Ekonomickej univerzity potvrdil trend preferovania druhého stupňa vysokoškolského
štúdia pred bakalárskym. Súvisí to aj s vyšším záujmom o magistrov a inžinierov zo strany
zamestnávateľov. Len 17 percent opýtaných totiž súhlasilo s ukončením len prvého stupňa štúdia.
Pozoruhodný je však názor stredoškolákov na svoje vlastné vedomosti, ktoré získali počas štúdia. Len
22 percent ich považuje za dostatočné na zvládnutie prijímacích skúšok. Viac ako polovica radšej
absolvuje prípravné kurzy na prijímačky. Aby zvýšili svoje šance na prijatie, drvivá väčšina z nich si
podáva prihlášku na viacero škôl. Z prieskumu Ekonomickej univerzity vyplýva, že pre mladých ľudí,
ktorí si podávajú prihlášku, je kľúčovým médiom internet. Pre 15 percent sú najdôležitejšie
špecializované prílohy, ktoré vydávajú tlačové periodiká. A len jedno percento uchádzačov sa orientuje
hlavne podľa informácií z televízie. Informačný deň Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovalo
viac ako 1 000 návštevníkov. Väčšinu z nich tvorili študenti gymnázií a obchodných akadémií. Prihlášky
môžu podávať do konca marca 2013, informovala vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou
EU Lucia Gunišová.
(SITA)
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14. Naše školy pýtajú vyššie poplatky ako české
[Téma: Ekonomická univerzita; Hornonitrianske noviny; 05/03/2013; 09/2013; s.: 10; SPEKTRUM /
INZERCIA; TASR]

Maturanti okrem vyššej ceny narazia pri vypĺňaní prihlášok na slovenské školy aj na vyššiu
administratívnu záťaž.
Poplatky za prijímacie konanie na českých školách sú pri niektorých odboroch aj trojnásobne lacnejšie
ako na Slovensku. Výhodou v porovnaní so slovenskými univerzitami je aj menšia administratíva.
Tradične najviac zaplatia na Slovensku záujemcovia o medicínske odbory. Kým bratislavská Univerzita
Komenského pýta od uchádzačov na Lekárskej fakulte za prihlášku 70 eur, na 1. lekárskej fakulte
Karlovej univerzity v Prahe je poplatok vo výške 560 Kč, čo je v prepočte asi 22 eur.
Rozdiel je aj 30 eur
Záujemcovia o štúdium na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne zaplatia za prijímacie
konanie 400 Kč, čo je asi 16 eur. Poplatky na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika sú rozdelené
podľa toho, či uchádzač podáva elektronickú alebo papierovú prihlášku. Keď uchádzač posiela klasickú
prihlášku a absolvuje prijímačky, poplatok je 50 eur, pri prijímacom konaní bez skúšok zaplatí 40 eur.
Elektronická prihláška je lacnejšia o desať eur. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) povedal, že o
týchto rozdieloch nevedel a bude sa na to pýtať rektorov. "Túto otázku musím otvoriť na rokovaní
Slovenskej rektorskej konferencie, keď tak veľmi volajú po tom, aby im zostali študenti na Slovensku a
nechodili do Čiech. Mali by zvážiť aj tieto možnosti, aby sme boli v tomto európskom priestore rovnako
nároční na financovanie prijímacích pohovorov," vyhlásil.
Slovenské školy: Naše poplatky sú primerané
V susednom Česku študovalo v akademickom roku 2011/2012 podľa štatistík Ústavu informácií a
prognóz školstva 18 217 Slovákov na verejných vysokých školách a 6375 študentov na súkromných
školách. Školy, ktoré TASR oslovila, hovoria, že poplatky sú primerané. "Čo sa týka výšky poplatkov, ich
cenu neplánujeme znížiť vzhľadom na naše náklady spojené s organizáciou prijímacích pohovorov. To
zahŕňa písomné oboznámenie uchádzačov s termínom či výsledkom skúšok, zabezpečenie dozoru na
písomných skúškach, a podobne," povedala hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Jaroslava Oravcová. Prorektor
UK Ján Pekár podobne hovorí, že poplatok je odvodený od skutočných nákladov školy. "Poplatky sú na
základe nákladov prijímacieho konania fakulta môže započítať napríklad prípravu testov a ich
opravovanie, kancelárske potreby, dozor pedagóga," povedal. O znižovaní neuvažuje ani Ekonomická
univerzita v Bratislave. Maturanti okrem vyššej ceny narazia pri vypĺňaní prihlášok na slovenské školy
neraz aj na vyššiu administratívnu záťaž.
Prihláška do Bratislavy bola dvojnásobne drahšia ako do Brna
Aj keď vyplnia elektronickú prihlášku, musia ju poslať poštou. Školy hovoria, že problémom je nutný
podpis uchádzača ako súhlas so spracovaním osobných údajov. "Snažíme sa o to, aby v budúcnosti bol
tento súhlas súčasťou elektronickej prihlášky, t. j. podaním a uložením elektronickej prihlášky by
uchádzač zároveň tento súhlas vyjadril," povedal prorektor EU pre vzdelávanie Ferdinand Daňo.
"Posielala som si prihlášku aj do Bratislavy. Bola asi dvakrát tak drahá ako do Brna. Keď mi prišiel z
Bratislavy papier, že ma prijali, hneď tam bol zoznam poplatkov, ktoré mám uhradiť za isic, za index a
ešte nejaké veci, čo bolo dokopy asi 30 eur. V Brne je index elektronický, žiadne poplatky a starosti so
zapísaním známok a isic bol tiež lacnejší," povedala študentka Lucia Murárová z Vysokého učení
technického v Brne. Katarína Melišová z Masarykovej univerzity v Brne, ktorá si vlani posielala prihlášku
aj do Nitry, hovorí, že poplatky boli podobné, na Slovensku však prihlášky vyžadovali viac
"papierovačiek".
TASR
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15. Muž, ktorému nebolo v živote zle
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 05/03/2013; 05/2013; s.: 21,22,23; Podnikateľ roka; Ján Blažej]
Podnikanie dostával Pavol Konštiak do krvi už za totality. Mal osem rokov, keď ho mama posielala k
ceste pred Slovenským Grobom zastavovať bratislavské autá a pozývať na husacinu. Tam stranícki
gurmáni trochu kapitalizmu strpeli. Nuž mama Konštiaková piekla husi, pečienky, lokše, nalievala vínko.
Husacina doteraz živí aj tri sestry malého lovca labužníkov. V ostatnom ročníku súťaže spoločnosti Ernst
& Young Podnikateľ roka 2012 získal cenu Profitu za podnikateľský príbeh.
Ján Blažej
Roboty je pred Vianocami vo veľkoobchode s potravinami najviac a chlapi makajúci do večera boli
nervózni: od manželiek mali igelitky a úlohu kúpiť kapra. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa ešte na

kapry stálo v rade. Preto Pavol Konštiak každému pred odchodom domov ryby dal. Kapry
zamestnancom rozdáva doteraz, hoci ich dostať kdekoľvek. Nápad zmenil aj na predvianočnú kaprovú
párty pre dodávateľov, odberateľov, priateľov s čajom s rumom, mastným chlebom s cibuľou. Namiesto
vianočných pohľadníc s vinšmi, ktoré nik poriadne nečíta, rozdá ročne vyše tri tony kaprov.
POZITÍVNE. Tvrdí, že je prísny, no vytvoril atmosféru, vďaka ktorej si vraj každý považuje pracovať vo
firme KON - RAD. Niekde radšej človeka prepustia, aby nemuseli zvýšiť plat, on však chce mať stabilný
tím a snaží sa, aby to ľudia v rámci možností pocítili aj na plate. Vari polovica tam robí už vyše desať
rokov a fluktuácia je mizivá. Odísť musia len tí, čo si myslia, že z firemného krv netečie. Šéf však nerobí
policajta. Zlodeja odhalia zamestnanci, lebo pochopili, čo nie je ešte všade samozrejmé. Ak by
ľahostajnosťou a zlodejčinou firma padla na kolená, pocíti to nielen majiteľ, ale aj dvesto rodín
zamestnancov. ,,Vidia, že ani v kríze neprepúšťame a dokonca dokážeme rásť," hodnotí P. Konštiak.
Tvrdí, že mu vlastne v živote nikdy nebolo zle. ,,Je to o životnej filozofii," vysvetľuje. ,,Niektorí nikdy nie
sú spokojní, nadávajú a netušia, že negativizmom škodia sebe aj okoliu. Ja som pôžitkár, s chuťou si
dávam aj oravskú slaninu, mám rád večer šproty s cibuľou, zlé víno nevypijem." A načo nadávať na
život, keď je zdravý, má ženu, s ktorou žije už tridsať rokov, vydarené dcéry, prvého vnuka. Aj on by
dokázal nadávať na vládu, dane, krajanov, susedov. A neraz by aj mal prečo. Duši však patrí nirvána.
Preto chodí do prírody, každú nedeľu vybehne na Devínsku kobylu, a od septembra do jari pláva za
firmou v jazere.
ČO ZÁVIDIEŤ? Zmaturoval na samé jednotky, urobil prijímačky, ale na zahraničný obchod ho nevzali.
Vraj do cudziny by aj tak nemohol, lebo rodičia neboli v strane. Nuž študoval vnútorný obchod. A
dokonca dostal od Zdroja aj podnikové štipendium. Určite s ním bola podniková vrchnosť spokojná, keď
ho posúvala hore. Keď však chcel robiť ašpirantúru, riaditeľ vyhlásil, že kandidátov vied nepotrebujú a
odporúčanie na štúdium nedal. O dva týždne názor zmenil. Podpíše, ale len ak P. Konštiak vezme za
trest post šéfa veľkoobchodu s potravinami s 240 ľuďmi. Mal Kristove roky a chuť postaviť sa hneď po
revolúcii na vlastné nohy. Bola to odvaha aj v potravinách, kde bol doma. V nových pomeroch všeličo
neplatilo a nové ešte nefungovalo. Legislatíva sa menila zo dňa na deň, boli vysoké úroky z úverov i
dane. Nemal stotisíc korún na garanciu na zahraničnoobchodné podnikanie, nuž mama vybrala z banky
celoživotné úspory. V septembri 1990 však už s manželkou mali v byte na jedenástom poschodí firmu.
Prvým obchodom bolo dvadsaťtri kamiónov rakúskych nealko nápojov. Dnes sú spoločníčkami firmy aj
obe dcéry.
DŽENTLMENI. V názve firmy je KON od Konštiak a RAD pridali podľa rakúskeho producenta
nealkoholických nápojov Radlberger v predstave, že vstúpi do ich firmy. Nestalo sa, ale RAD pomohol
od výpalníkov. Núkali ,,ochranu", riaditeľ sa však vyhovoril, že nech idú pýtať do Rakúska. Nešli. A hoci
to so spoločnou firmou nevyšlo, P. Konštiak rád spomína na prvú návštevu v nej. Stretnutie s riaditeľom,
grófom zo starého rodu Thurn und Taxis bolo poučné. Bez zápisov, pečiatok, podpisov, džentlmenská
dohoda o dodávkach platila aj bez formalít. KON - RAD za vyše dvadsaťdva rokov nemá nijakú
skrachovanú matku či mŕtvu dcérsku spoločnosť. Nič neprivatizoval, začal na zelenej lúke a vie, prečo
prežil: nechcel predať, ale predávať. Ale nie každý chcel ísť takou cestou. ,,Viacerí si plietli tržbu so
ziskom a nejeden sa nerozpakoval dodávky neplatiť," spomína. ,,Viacerí tvrdili, že aj anglickí panovníci
povyšovali do šľachtického stavu bývalých pirátov. Ale našinci nebojovali za kráľov." Keďže jesť treba
denne, tisícky, ktoré mali väčšiu garáž, sa stali veľkoobchodníkmi s potravinami. Už nie sú. Skončili aj tí,
čo chceli byť za každú cenu najlacnejší.
NEPLATITELIA. Má tri a pol stovky dodávateľov a platí, hoci sám má problémy s dlžníkmi. Navyše už
má byť podľa zákona zodpovedný aj za to, či štátu zaplatia daň z pridanej hodnoty. Má denne zisťovať,
či sa dodávateľ neobjaví na portáli neplatiteľov a za určitých podmienok má byť zodpovedný za
nezodpovedného. Ale neplatiteľom je aj štát. Voči spoločnosti KON - RAD má sekeru státisíce eur a
Konštiakovci majú dilemu, či dodať ďalší tovar. Veľkými dlžníkmi sú totiž aj nemocnice. P. Konštiak verí,
že zaplatia, ale s veľkým oneskorením. Hoci pomáha zo svojho vrecka prefinancúvať dlhy štátu, ten
ďakuje vyššími daňami a odvodmi, horšími podmienkami na podnikanie. Aby iné slabšie firmy nešli na
kolená, musia aj prepúšťať. Nezamestnaní majú menej aj na bežné nákupy a uprednostňujú cenu pred
kvalitou, hoci nekvalita ovplyvňuje zdravie. Preto kúpia aj salámy s minimom mäsa a sladké trubičky s
jedom na hlodavce.
KRÍZA. O tridsaťpäť percent klesli v rokoch 2009 a 2010 objednávky z gastro sektora. Konkurencia je
obrovská, zákazník prieberčivý, bratislavský trh zásobujú aj rakúske veľkoobchody. P. Konštiak však
tvrdí, že uspieť možno servisom, kvalitou, dôslednosťou, logistikou. Kdesi vyčítal, že slovo kríza sa po
čínsky píše dvomi znakmi. Jeden znamená nebezpečenstvo a druhý príležitosť. Preto verí, že kríza a
konkurencia dávajú aj nové možnosti, myšlienky, aké by v pohodlných časoch nenapadli. Neverí, že už
tento rok uvidíme svetielko na konci krízového tunela. Skôr si myslí, že sa dotkneme dna, zviechavať sa
začneme na budúci rok a ekonomický rast môže prísť v roku 2015. Ale aj tak si P. Konštiak tento rok
trúfa na tržby zo super roku 2008. Má predkrízové skúsenosti: nielen importujú, ale aj exportujú.
Napríklad do Írska, Veľkej Británie. Tam, kde žijú našinci, vznikajú obchody so slovenskými potravinami.
Hľadané je treska, horčice, bryndza, syry, pivo, minerálky. Kupujú aj Poliaci i zvedaví domáci. Do

Austrálie dodávajú rakúske nealkoholické pivo Schlossgold. Inému to nenapadlo.
VLASTENECKÉ HALUZE. Krúti hlavou nad vajataním o podpore slovenských výrobkov. Nielen preto, že
trh vnútri Európskej únie sa nedá teoreticky ani prakticky obmedzovať a nikomu nemožno nariadiť, čo si
dá na stôl. Bojovníci za potravinovú slovenskosť navyše ani nedefinovali, čo to slovenský výrobok je.
Maslo Rajo, vyrábané zo slovenskej smotany v Nemecku? Alebo prešovská soľ, plnená do slovenských
obalov v rakúskom solivare? Popradská káva? Ryža v slovenskom obale? So slovenskými výrobkami P.
Konštiak nemá problémy ani vo vlastnej domácnosti. Nedávno kúpil polovicu teľaťa z Agro Mútne na
Orave, chovaného na materskom mlieku a kvalitnom krmive. Kvalita sa presadzuje aj bez
administratívnych zásahov. Kampane ho vedia šokovať. ,,Z médií viem o slovenskej štátnej podpore
predaja sladkovodných rýb, vraj to stálo 684-tisíc eur a českí rybári ani neposlali slovenskému
ministerstvu pôdohospodárstva ďakovný list," vraví muž, ktorý odolal ponukám všetkých politických
strán, hovorí bez servítky. ,,Občas po mojich názoroch v rozhlase či televízii prídu kontroly, ale
dodržiavam zákony, nuž môžu nájsť iba ak malé drobné prehrešky, ktoré v chvate zapríčinila ľudská
nedokonalosť," hovorí. Na otázku, či dakedy nechcel s podnikaním praštiť, odpovedá, že nie. V
podnikaní sa vraj cíti ako ryba vo vode. Ale občas je zúfalý. Z nemohúcnosti, ak ho dakto podviedol,
odmieta platiť a môže si to dovoliť, lebo vymožiteľnosť práva je taká, aká je. Vtedy sa pýta, či predsa len
nemal ísť do politiky. Cíti sa slušným a skúseným človekom a takých treba počuť.
Víťazom sa stáva... V hlavnej súťaži Emst&Young Podnikateľ roka 2012 spomedzi siedmich finalistov
zvíťazil Vladimír Levársky, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti OMS. Zúčastní sa aj celosvetového finále v
Monte Carle. Víťazom kategórie Technologický Podnikateľ roka sa stal Igor Lengyel zo spoločnosti NMS
a Začínajúcim podnikateľom roka je Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse.
Pavol Konštiak (55) Rodák zo Slovenského Grobu žije v Bratislave. Absolvoval Obchodnú fakultu
Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, tam získal aj hodnosť kandidáta vied. Desať rokov pôsobil na
rozličných postoch v podniku Zdroj Bratislava. V roku 1990 založil a vedie rodinný podnik KON - RAD.
Manželka ekonómka aj obe dcéry sú spoločníčkami firmy. Je aj prezidentom Zväzu obchodu a
cestovného ruchu SR, spoluzakladateľom a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR a
honorárnym konzulom Filipínskej republiky v SR. Venuje sa aj pedagogickej činnosti, je hosťujúcim
profesorom na Ekonomickej univerzite v Bratislave, publikuje.
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16. Boj s nelegálnou prácou
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 05/03/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič, Lucia Virostková]
Peter Kollárik, moderátor: "Už viackrát sme informovali, že zavedenie nových pravidiel pri dohodároch
môže viesť aj k nárastu čiernej práce. Tentoraz sme sa ale pozreli na problém z inej strany. Po zavedení
odvodov výrazne klesol aj počet nezamestnaných, ktorí si privyrábali práve dohodami. A to zo
sedemdesiatich na päťdesiatpäťtisíc. Je však možné, že prestali pracovať len na papieri. Štát preto
zrejme sprísni kontroly a zvýši počet inšpektorov práce. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia
načierno, hrozia vysoké pokuty."
Peter Valovič, redaktor: "Nelegálnu prácu vyšetruje a pokutuje Národný inšpektorát práce. Od nového
roku sprísnil úrad kontroly. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia načierno, hrozia vysoké pokuty.
Republiková únia zamestnávateľov chce hľadať riešenie inde. Vyššie sankcie a častejšie kontroly totiž
môžu viesť k tomu, že zamestnávatelia budú svoje podvody sofistikovanejšie ukrývať. Lacnejším a
účinnejším nástrojom je podľa generálneho sekretára RÚZ Martina Hoštáka prevencia."
Martin Hošták, generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov: "Čo by skôr pomohlo, je
prehodnotenie novely zákona o sociálnom poistení a výšky odvodového zaťaženia dohodárov a snaha o
nájdenie nejakého kompromisu, ktorý by napomohol vrátiť časť dohodárov na oficiálny trh práce."
Peter Valovič, redaktor: "Najúčinnejšie sa s nelegálnou prácou bojuje podľa ekonóma akadémie vied
Vladimíra Baláža vytváraním nových pracovných miest. V súčasnej ekonomickej situácii to však nie je
jednoduché. Podnikatelia sa snažia šetriť viac ako inokedy a môžu zamestnať aj ľudí na čierno."
Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: "Je to jeden zo sprievodných znakov
krízy, čiže keď je nízky dopyt po pracovnej sile, tak naozaj sa sa snažia stlačiť tie náklady na minimum, a
potom idú aj na čiernu prácu."
Peter Kollárik, moderátor: "Viac kontrolórov a prísnejšie sankcie chce vláda presadiť aj pre zlepšenie
výberu daní. Podnikatelia tiež priznávajú, že ak zámer nebude len na papieri, môžu sa zmierniť
negatívne trendy. Zároveň ale upozorňujú na byrokraciu a vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce.

Premiér Robert Fico už vlani oslovil aj Americkú obchodnú komoru s požiadavkou, aby sa venovala
našim daňovým únikom. A dnes na jej konferencii prezentoval akčný plán vlády."
Lucia Virostková, redaktorka: "Americkí experti však upozorňujú, že náš daňový systém sa podľa
Svetovej banky zhoršil z pohľadu byrokracie aj nákladov pre podnikateľov. Daňovo-odvodové zaťaženie
práce je u nás v rámci EÚ najvyššie po Francúzsku, Belgicku a Taliansku. Ako na typ znížiť ho v
prospech lepšieho výberu daní reaguje premiér?"
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Ja nepoznám podnikateľa, ktorý by chcel platiť vyššie
dane. Takže ja návrhy podnikateľov, že znižovať dane, považujem za ich legitímny názor a legitímny
záujem."
Lucia Virostková, redaktorka: "Podľa rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka tvorí kvalita
podnikateľského prostredia s výberom daní spojené nádoby."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Je zrejmé, ak sa zníži zaťaženie daňové práce, tak by to
malo stimulovať podnikateľské subjekty, aby tie daňové náležitosti si plnili."
Lucia Virostková, redaktorka: "Z akčného plánu vlády hodnotia experti za potenciálne prínosné presné
definovanie daňovej povinnosti firmám vopred a väčšie právomoci daňových kontrolórov s prepojením
na políciu. Premiér verí aj v postupnú zmenu myslenia daňovníkov."
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17. Boj s nelegálnou prácou
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 05/03/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič, Lucia Virostková]
Juraj Jedinák, moderátor: "Už viackrát sme informovali, že zavedenie nových pravidiel pri dohodároch
môže viesť aj k nárastu čiernej práce. Tentokrát sme sa ale pozreli na problém z inej strany. Po
zavedení odvodov výrazne klesol aj počet nezamestnaných, ktorí si privyrábali práve dohodami. A to zo
sedemdesiat na päťdesiatpäťtisíc. Je však možné, že prestali pracovať len na papieri. Štát preto zrejme
zvýši počet inšpektorov práce."
Peter Valovič, redaktor: "Po sprísnení podmienok si niektorí zamestnávatelia dohodárov nemôžu dovoliť
a mnohí prichádzajú o prácu. Hľadajú alternatívu aj v podobe čiernej práce, ako nám potvrdil tento
študent."
Študent: "Pracujem načierno kvôli tomu, že inú možnosť nemám, lebo som vlastne stratil prácu kvôli
zákonu, ktorý vyšiel. Momentálne na novú dohodu nechce nikto brať."
Peter Valovič, redaktor: "Nelegálnu prácu vyšetruje a pokutuje Národný inšpektorát práce. Od nového
roku sprísnil úrad kontroly. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia načierno, hrozia vysoké pokuty.
Republiková únia zamestnávateľov chce hľadať riešenie inde. Vyššie sankcie a častejšie kontroly totiž
môžu viesť k tomu, že zamestnávatelia budú svoje podvody sofistikovanejšie ukrývať. Lacnejším a
účinnejším nástrojom je podľa generálneho sekretára RÚZ Martina Hoštáka prevencia."
Martin Hošták, generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov: "Čo by skôr pomohlo, je
prehodnotenie novely zákona o sociálnom poistení a výšky odvodového zaťaženia dohodárov a snaha o
nájdenie nejakého kompromisu, ktorý by napomohol vrátiť časť dohodárov na oficiálny trh práce."
Peter Valovič, redaktor: "Najúčinnejšie sa s nelegálnou prácou bojuje podľa ekonóma Slovenskej
akadémie vied Vladimíra Baláža vytváraním nových pracovných miest. V súčasnej ekonomickej situácii
to však nie je jednoduché. Podnikatelia sa snažia šetriť viac ako inokedy a môžu zamestnať aj ľudí na
čierno."
Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: "Je to jeden zo sprievodných znakov
krízy, čiže keď je nízky dopyt po pracovnej sile, tak naozaj sa sa snažia stlačiť tie náklady na minimum, a
potom idú aj na čiernu prácu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Viac kontrolórov a prísnejšie sankcie chce vláda presadiť aj pre zlepšenie
výberu daní. Podnikatelia tiež priznávajú, že ak zámer nebude len na papieri, môžu sa zmierniť
negatívne trendy. Zároveň ale upozorňujú na byrokraciu a vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce.
Túto kritiku ale premiér vníma skôr ako subjektívny postoj, ktorý nehodlá komentovať."
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Nie je možné, aby predsedovi vlády stavebná firma

ponúkla uskutočniť stavebnú úpravu s tým, či to môže urobiť bez faktúry, teda bez zaplatenia DPH."
Lucia Virostková, redaktorka: "Premiér Robert Fico preto už vlani oslovil aj Americkú obchodnú komoru s
požiadavkou, aby sa venovala našim daňovým únikom. Dnes na jej konferencii prezentoval akčný plán
vlády. Presvedčil aj zástupcov amerických firiem? Spýtali sme sa Christiany Serugovej, šéfky daňovej
komisie komory."
Christiana Serugová, šéfka daňovej komisie Americkej obchodnej komory: "Uvidíme, ako budú fungovať
v praxi. To je veľmi dôležité."
Lucia Virostková, redaktorka: "Americkí experti však upozorňujú, že náš daňový systém sa podľa
Svetovej banky zhoršil z pohľadu byrokracie aj nákladov pre podnikateľov. Daňovo-odvodové zaťaženie
práce je u nás v rámci EÚ najvyššie po Francúzsku, Belgicku a Taliansku. Ako na typ znížiť ho v
prospech lepšieho výberu daní reaguje premiér?"
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Ja nepoznám podnikateľa, ktorý by chcel platiť vyššie
dane. Takže ja návrhy podnikateľov, že znižovať dane, považujem za ich legitímny názor a ich legitímny
záujem, preto je to pre mňa subjektívny pohľad podnikateľa, a to nebudem komentovať."
Lucia Virostková, redaktorka: "Podľa rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka tvorí kvalita
podnikateľského prostredia s výberom daní spojené nádoby."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Je zrejmé, ak sa zníži zaťaženie daňové práce, tak by to
malo stimulovať podnikateľské subjekty, aby tie daňové náležitosti si plnili."
Lucia Virostková, redaktorka: "Z akčného plánu vlády hodnotia experti za potenciálne prínosné presné
definovanie daňovej povinnosti firmám vopred a väčšie právomoci daňových kontrolórov s prepojením
na políciu. Premiér verí aj v postupnú zmenu myslenia daňovníkov a za seba dodáva, že platbu za
stavebné úpravy bez faktúry odmietol."
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18. Boj proti nelegálnej práci a daňovým únikom
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 05/03/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič, Lucia Virostková]
Zuzana Gajdošíková, moderátorka: "Odborníci varujú pred nárastom čiernej práce. Po zavedení
odvodov totiž počet dohodárov výrazne poklesol. Z pôvodných sedemdesiattisíc až o pätnásť tisíc. Je
však možné, že prestali pracovať len na papieri. Inšpektori práce budú mať preto tento rok viac roboty."
Peter Valovič, redaktor: "Po sprísnení podmienok si niektorí zamestnávatelia dohodárov nemôžu dovoliť
a mnohí prichádzajú o prácu. Hľadajú alternatívu aj v podobe čiernej práce, ako nám potvrdil tento
študent.""
Študent: "Pracujem načierno kvôli tomu, že inú možnosť nemám, lebo som vlastne stratil prácu kvôli
zákonu, ktorý vyšiel. Momentálne na tú novú dohodu nechce nikto brať vlastne ani so zamestnávateľov."
Peter Valovič, redaktor: "Nelegálnu prácu vyšetruje a pokutuje Národný inšpektorát práce. Od nového
roku sprísnil úrad kontroly. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia načierno, hrozia vysoké pokuty.
Hovorkyňa inšpektorátu Slavěna Vorobelová."
Slavěna Vorobelová, hovorkyňa Národného inšpektorátu práce: "V súčasnosti už prebiehajú mimoriadne
celoslovenské previerky zamerané na kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce so
zameraním najmä na služby, obchod a agentúry dočasného zamestnávania. Inšpektoráty práce sa od
začiatku roka zameriavajú prioritne na kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a
intenzívne budú vykonávať kontroly aj naďalej."
Peter Valovič, redaktor: "Republiková únia zamestnávateľov chce hľadať riešenie inde. Vyššie sankcie a
častejšie kontroly totiž môžu viesť k tomu, že zamestnávatelia budú svoje podvody sofistikovanejšie
ukrývať. Lacnejším a účinnejším nástrojom je podľa generálneho sekretára RÚZ Martina Hoštáka
prevencia."
Martin Hošták, generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov: "Represia pravdepodobne počet
bývalých dohodárov pracujúcich načierno významne nezníži. Čo by skôr pomohlo, je prehodnotenie
novely zákona o sociálnom poistení a prehodnotenie výšky odvodového zaťaženia dohodárov a snaha o
nájdenie nejakého kompromisu, ktorý by napomohol vrátiť časť dohodárov na oficiálny trh práce."

Peter Valovič, redaktor: "Najúčinnejšie sa s nelegálnou prácou bojuje podľa ekonóma akadémie vied
Vladimíra Baláža vytváraním nových pracovných miest. V súčasnej ekonomickej situácii to však nie je
jednoduché. Podnikatelia sa snažia šetriť viac ako inokedy a môžu zamestnať aj ľudí na čierno."
Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: "Je to jeden zo sprievodných znakov
krízy, čiže keď je nízky dopyt po pracovnej sile, tak naozaj sa sa snažia stlačiť tie náklady na minimum, a
potom idú aj na čiernu prácu."
Peter Valovič, redaktor: "Minulý rok odhalili inšpektori práce päťstošesťdesiat nelegálnych zamestnancov
a rozdali pokuty za viac ako pol milióna eur."
Zuzana Gajdošíková, moderátorka: "Viac kontrolórov a prísnejšie sankcie chce vláda presadiť aj pre
zlepšenie výberu daní. Aj podnikatelia priznávajú, že ak tento zámer nebude len na papieri, môžu sa
zmierniť negatívne trendy. Zároveň však upozorňujú na byrokraciu a vysoké daňovo-odvodové
zaťaženie práce. Túto kritiku už premiér vníma skôr ako subjektívny postoj, nehodný jeho komentára."
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Nie je možné, aby predsedovi vlády stavebná firma
ponúkla uskutočniť stavebnú úpravu s tým, že či to môže urobiť bez faktúry, teda bez zaplatenia DPH."
Lucia Virostková, redaktorka: "Premiér Robert Fico preto už vlani oslovil aj Americkú obchodnú komoru s
požiadavkou, aby sa venovala našim daňovým únikom. Dnes na jej konferencii prezentoval akčný plán
vlády. Presvedčil aj zástupcov amerických firiem? Spýtali sme sa Christiany Serugovej, šéfky daňovej
komisie komory."
Christiana Serugová, šéfka daňovej komisie Americkej obchodnej komory: "Uvidíme, ako budú fungovať
v praxi. To je veľmi dôležité."
Lucia Virostková, redaktorka: "Americkí experti však upozorňujú na hlbší problém. Náš daňový systém
sa zhoršil v celkovom hodnotení Svetovej banky z pohľadu času, aký firmám treba na spracovanie daní,
počtu rôznych typov daní a daňovo odvodového zaťaženia práce. Tú viac než my v rámci EÚ zdaňuje
len Taliansko a Francúzsko. Pomohlo by aj zrušenie manuálneho vypĺňania daňových priznaní. Ako
chce teda na odporúčania, ktoré si sám vyžiadal, reflektovať premiér?"
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Druhý podnet, o ktorom hovoríte, je podnet, na ktorom
Finančná správa pracuje mimoriadne intenzívne. Pani redaktorka, ja nepoznám podnikateľa, ktorý by
chcel platiť vyššie dane. Takže, ja návrhy podnikateľov, že znižovať dane považujem za ich legitímny
názor a ich legitímny záujem, preto je to pre mňa subjektívny pohľad podnikateľa, a to nebudem
komentovať."
Lucia Virostková, redaktorka: "Rektor Ekonomickej univerzity Rudolfa Sivák priznáva, že v prípade
daní a odvodov ide skôr o celkové podnikateľské prostredie, to však tvorí s výberom daní spojené
nádoby."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Je zrejmé, ak sa zníži zaťaženie daňové práce, tak by to
malo stimulovať podnikateľské subjekty, aby tie daňové náležitosti si plnili."
Lucia Virostková, redaktorka: "Z akčného plánu vlády mohli byť podľa amerických expertov pre firmy
najakčnejšie kroky smerom k jasnému predbežnému definovaniu výšky ich dane a pre daňových
kontrolórov zase väčšie právomoci a prepojenie priamo s políciou. Premiér verí aj v zmenu myslenia
daňovníkov a za seba dodáva, že platbu za stavebné úpravy bez faktúry odmietol."
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19. Automobilový priemysel pod drobnohľadom
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 06/03/2013; 02/2013,03/2013; s.: 74; VZDELÁVANIE; EU]
Ekonomická univerzita v Bratislave pripraví prvú ucelenú vedeckú štúdiu, ktorej cieľom je komplexne
zmapovať vplyv automobilovej výroby na ekonomiku krajiny. To všetko vrátane dopadu na vývoj miezd,
zamestnanosti či spotrebiteľského dopytu domácností. Predmetom skúmania bude hospodárstvo
Slovenska ako celok, ako aj jeho jednotlivé regióny. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú univerzita uzavrela so
Zväzom automobilového priemyslu SR. Okrem samotnej výroby a priamych efektov bude štúdia skúmať
aj nepriame vplyvy automobilového priemyslu, či už na investície, zamestnanosť alebo rast pridanej
hodnoty v iných odvetviach. EU
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20. Chcete lepšie miesto? Skúste MBA
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/03/2013; s.: 18,19; MOJA KARIÉRA; redakcia]
Prinášame vám prehľad slovenských škôl, ktoré ponúkajú štúdium Master of Business Administration.
Potitul MBA nemusíte ísť do zahraničia, nájdete ho aj v ponuke slovenských škôl. Či ste sa rozhodli pre
kvalitné vzdelanie, ukáže vám až prax v zamestnaní. Kým v zahraničí sa titul Master of Business
Administration prirovnáva k nášmu ,,magistrovi", na Slovensku ide o postgraduálne štúdium, zamerané
najmä na obchodné, predajné a manažérske zručnosti. Spravidla dvojročné štúdium vypovedá o záujme
absolventa celoživotne sa vzdelávať a príprave na dráhu topmanažéra. ,,Rozdiel v atraktivite uchádzača
s domácim, resp. so zahraničným titulom je pri tituloch MBA obdobný, ako pri iných odboroch," myslí si
Lucia Kleštincová zo združenia Manageria. Slovenskí zamestnávatelia vraj majú ťažkosti rozlišovať
kvalitu poskytovaného vzdelania, čo súvisí najmä s nízkym nárokom vysokých škôl pri prijímaní
uchádzačov o štúdium. Pritom absolventi programov MBA získavajú v porovnaní s klasickým vzdelaním
viac praktických skúseností a bohatú sieť kontaktov, s ktorou pracujú v profesionálnej praxi. Aj napriek
tomu titul MBA ako požiadavka pri prijatí do zamestnania v slovenských pomeroch ešte nie je
štandardom. ,,V minulom roku sme zaznamenali 48 novovytvorených životopisov a 97 pracovných
ponúk s požiadavkou na MBA," hovorí Marcela Glevická z portálu Profesia.sk. Nízke čísla však
neznamenajú, že o absolventov MBA nie je záujem na trhu. ,,Firmy pri zadávaní novej pozície vypĺňajú
kolónku minimálne požadované vzdelanie, málokto uvedie titul MBA," dopĺňa Glevická. Relevantnými
štatistikami nedisponuje ani Ministerstvo školstva SR. ,,Štúdium MBA je poskytované vzdelávacími
inštitúciami na základe medzinárodných akreditácií, nie je osobitne zavedené ako forma
vysokoškolského štúdia v slovenskom vzdelávacom systéme," vysvetľuje hovorca Michal Kaliňák, prečo
ministerstvo nezhromažďuje údaje o tomto type vzdelávania. Záujem o tento typ štúdia však narastá.
Viac na stranách 19 - 20
Štúdium MBA zvyčajne trvá do dvoch rokov na Slovensku stojí od 10-tisíc eur celý kurz vyučuje sa v
angličtine, ale aj v slovenčine v niektorých prípadoch naň možno nastúpiť už so stredoškolským
vzdelaním ak máte šťastie na zamestnávateľa, MBA vám môže čiastočne či úplne preplatiť
Kto vám dá MBA na Slovensku
Vysoká škola manažmentu, Bratislava Partnerská univerzita zo zahraničia: City University of Seatle,
USA Kontakt: vsm.sk Školné na jeden rok: 5 985 eur Vyučovací jazyk: anglický, slovenský Forma štúdia:
diaľkové a víkendové Dĺžka študijného programu: 18 mesiacov Trvanie semestrov (termíny štúdia):
október - jún Podmienky prijatia: Certifikát TOEFL, bakalársky titul Termín podania prihlášky: koniec
apríla Partnerom programu je City University of Seattle. Po úspešnom absolvovaní jednotlivých
predmetov udelí City University of Seattle absolventom diplom a akademický titul MBA. Vysokú kvalitu
študijných programov City University of Seattle zaručuje inštitucionálna akreditácia jej programov.
Univerzita Komenského, Fakulta managementu, Bratislava Partnerská univerzita zo zahraničia: Webster
University, USA Kontakt: mba.sk Školné na jeden rok: 7 200 eur Vyučovací jazyk: anglický, slovenský
Forma štúdia: víkendové Dĺžka študijného programu: 7 trimestrov Trvanie semestrov (termíny štúdia):
január - apríl, apríl - júl, september - december Podmienky prijatia: Certifikát TOEFL, GMAT, bakalársky
titul Termín podania prihlášky: apríl Plne akceptovaný program MBA v trvaní 2 roky a 4 mesiace.
Absolventi dostanú americký diplom z Webster University, St. Louis, Missouri. Štúdium je plne
akreditované (NCA, FIBAA, BMIK).
Slovakian Manager Academy, Bratislava Partnerská univerzita zo zahraničia: Glouchestershire
University, Veľká Británia Kontakt: sma.sk Školné na jeden rok: 4 700 eur Vyučovací jazyk: anglický,
slovenský, nemecký, maďarský Forma štúdia: víkendové, denné, diaľkové Dĺžka študijného programu: 2
roky Trvanie semestrov (termíny štúdia): január - december Podmienky prijatia: vysokoškolské vzdelanie
Termín podania prihlášky: všetky moduly sa otvárajú priebežne Slovakian Manager Academy vznikla v
roku 1980 z rakúskeho inštitútu Semináre prevádzkového manažmentu, ktorý v tom čase ponúkal na
Ekonomickej univerzite vo Viedni (WU) kurzy pre špičkových manažérov. SMA organizuje program
MBA v spolupráci s Univerzitou Gloucestershire. Absolventi získavajú diplom MBA od Univerzity
Gloucestershire.
OMI, Košice Partnerská univerzita zo zahraničia: The Open University Business School, Veľká Británia
Kontakt: omi.sk Školné na jeden rok: 3 000 eur Vyučovací jazyk: anglický, slovenský Forma štúdia:
diaľkové Dĺžka študijného programu: 1 rok Trvanie semestrov (termíny štúdia): máj - apríl, november október Podmienky prijatia: vysokoškolský titul Termín podania prihlášky: priebežne The Open
University Business School sa definuje ako ,,jedna z elitných biznis škôl", keďže má trojitú akreditáciu
programov MBA - americkú AACSB, európsku EQUIS a britskú AMBA. Programy MBA ponúka v 43

krajinách a má 20-tisíc absolventov.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislavská Business School, Bratislava Partnerská univerzita zo
zahraničia: Franklin University, Ohio, USA Kontakt: euba.sk/bbs Školné na jeden rok: 5 000 eur
Vyučovací jazyk: anglický, slovenský Forma štúdia: víkendové, diaľkové Dĺžka študijného programu: 20
mesiacov Trvanie semestrov (termíny štúdia): február - september Podmienky prijatia: bakalársky titul,
anglický jazyk na plynulej úrovni Termín podania prihlášky: priebežne Výučbu zabezpečujú skúsení
lektori. Učebný proces sa uskutočňuje formou blokov spojených s aktívnym využitím online metód
vzdelávania a webovej platformy. Absolventom programu bude udelený diplom z Franklin University,
Ohio, USA, na základe ktorého získajú titul MBA.
BIBS, Bratislava Partnerská univerzita zo zahraničia: Nottingham Trent University, Veľká Británia
Kontakt: bibs.cz Školné na jeden rok: 4 500 eur Vyučovací jazyk: anglický, slovenský Forma štúdia:
víkendové Dĺžka študijného programu: 7 trimestrov Trvanie semestrov (termíny štúdia): september - jún
Podmienky prijatia: vysokoškolský titul Termín podania prihlášky: v Brne do 22. 3. 2013, v BA uzavreté
vo februári Program funguje v spolupráci s britskou Nottingham Trent University, ktorá BIBS poskytuje
licenciu na udeľovanie titulu MBA. Absolventi programu tak získajú britský titul a diplom udelený priamo
Nottingham Trent University, rovnako, ako keby program vyštudovali vo Veľkej Británii.
London International Graduate School, Bratislava Partnerská univerzita zo zahraničia: London
International Graduate School, Hawai, USA Kontakt: ligschool.sk Školné: 3 800 až 4 600 eur (online
štúdium), do 250 000 Kč Vyučovací jazyk: anglický, český, slovenský Forma štúdia: online, blended
learning Dĺžka študijného programu: 1 až 2 roky Trvanie semestrov (termíny štúdia): marec - október
Podmienky prijatia: vysokoškolské/stredoškolské vzdelanie a manažérska prax Termín podania
prihlášky: do 12. 4. 2013 Na základe uzatvorenej validačnej zmluvy s americkou univerzitou London
International Graduate School (US), Hawaii, sú účastníci programov LIGS vedení ako študenti americkej
univerzity LIGS (US) a po ukončení programov získajú americký univerzitný diplom. Škola ponúka (za
príplatok) aj absolvovanie jazykového kurzu na Havaji v rámci štúdia MBA.
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21. VÚB financuje pobyt amerického profesora
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 06/03/2013; 02/2013,03/2013; s.: 65; SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM; AW]
Vďaka grantovému programu ,,Hosťujúci profesor" financovanému Nadáciou VÚB príde na Slovensko
učiť a pracovať ďalší zahraničný odborník. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude celý
semester prednášať a pracovať na výskume John Pickles z americkej University of North Carolina.
Profesor Pickles je odborník v oblasti ekonomickej geografie; dlhodobo spolupracuje s kolegami z
Bratislavy, s ktorými publikoval práce o regionálnom priemysle a vplyvoch vstupu na európske trhy.
,,Program Hosťujúci profesor prináša slovenským študentom ekonómie zahraničné poznatky a
pedagogické postupy a posilňuje domáce výskumné programy," konštatovala zástupkyňa generálneho
riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková. ,,Počas štyroch rokov trvania programu tu pôsobili odborníci na
mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien, medzinárodné financie alebo
finančnú matematiku," doplnila. AW
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22. Zomrel Hugo Chávez
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 17:00; 06/03/2013; Noviny o 17:00; zo zahraničia; Daniel Levický
Archleb]
Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: "Necelé dva centy za liter benzínu. Nie, to nie je zľava, to je
cena za liter benzínu. Že kde? V krajine, ktorej prezident práve zomrel. Život venezuelského prezidenta
Huga Cháveza ukončili zdravotné komplikácie spojené s rakovinou, s ktorou bojoval. Latinskoamerický
politik si počas svojej kariéry získal mnohých priaznivcov i odporcov. Teraz vám ukážeme krátke
zhrnutie Chávezovho vzostupu i kariéry, ako aj rozhovor so Slovákom, ktorý Huga Cháveza fotil z
bezprostrednej blízkosti."
Daniel Levický Archleb, redaktor: "Ani štyri operácie nepomohli Hugovi Chávezovi zbaviť sa zákernej
rakoviny, ktorá ho nakoniec skolila. Venezuelský prezident, jeden z kontroverzných politikov dvadsiateho
prvého storočia tak umrel vo veku päťdesiatosem rokov."
František Škvrnda, vedúci Kat. medz. pol. vzťahov EUBA: "Mŕtvy venezuelský prezident sa stal

symbolom ľavice začiatku dvadsiateho prvého storočia."
Daniel Levický Archleb, redaktor: "Hugo Chávez vždy vyvolával silné emócie. Iba v dobrom naňho
spomína aj Slovák, ktorý ho mal možnosť fotiť z bezprostrednej blízkosti."
Andrej Palacko, fotograf, ktorý fotil Huga Cháveza: "Sa mi podarilo zachytiť unikátne historické zábery s
Hugom Chávezom, ktorého mám rád. Považujem Huga Cháveza za syna Fidela Castra a je ho škoda.
Bohužiaľ, je to škoda, no."
Daniel Levický Archleb, redaktor: "Chávezova kariéra bola ako na húsenkovej dráhe - divoká a
nebezpečná."
František Škvrnda, vedúci Kat. medz. pol. vzťahov EUBA: "Začiatkom deväťdesiatych rokov Chávez ako
podplukovník sa pokúsil urobiť prevrat. Prevrat neúspešný, bol zatvorený."
Daniel Levický Archleb, redaktor: "Chávez mal vlastnú televíznu reláciu a preslávil sa aj tým, že dokázal
rečniť nepretržite takmer desať hodín. Nedával si servítku pred ústa a amerického exprezidenta Busha
napríklad nazval somárom a zločinným imperialistom. Okrem iného zaviedol vo Venezuele samostatné
časové pásmo. Za svojho kamaráta označovali Cháveza aj hollywoodske hviezdy ako režisér Oliver
Stone, či herec a aktivista Sean Penn."
Andrej Palacko, fotograf, ktorý fotil Huga Cháveza: "Pred pár mesiacmi sa napríklad vyjadril, že znárodní
všetky banky, lebo národný majetok, národné bohatstvo, národné príjmy, národné poklady patria nám,
občanom tejto planéty."
Daniel Levický Archleb, redaktor: "Chávez mal podporu obyvateľstva, akú si u nás len ťažko vieme
predstaviť a nečudo. Chudobným Venezuelčanom sa za jeho vlády naozaj zlepšila životná úroveň."
František Škvrnda, vedúci Kat. medz. pol. vzťahov EUBA: "V každom prípade sa zlepšila pozícia
širokých vrstiev chudobného obyvateľstva."
Daniel Levický Archleb, redaktor: "Je však otázne, či venezuelský systém bude funkčný aj bez
charizmatického lídra na čele."
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23. Chávez - veriaci socialista
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 06/03/2013; Téma dňa; zo zahraničia]
Peter Bielik, moderátor: "No a ja som veľmi rád, že v Téme dňa môžem dnes večer privítať nášho
bývalého veľvyslanca v Argentíne Jána Jurištu. Dobrý večer."
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor: "Ako aj nášho už stabilného hosťa Františka Škvrndu. Dobrý večer."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor: "Pán veľvyslanec, prvá séria otázok bude smerovaná k vám. Keďže máte
množstvo skúseností, aj osobných, počas svojho pôsobenia v Argentíne ste mali možnosť sledovať aj
dianie v iných krajinách. Samozrejme, aj vo Venezuele. Viem, že ste mali možnosť stretnúť sa aj osobne
s Hugom Chávezom. Ako si naňho spomínate? Vzbudil vo vás dôveru?"
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Tak išlo o stretnutie náhodné, neplánované, na schodisku
prezidentského paláca v Asuncióne, keď som bol gratulovať vtedajšiemu prezidentovi Frutosovi k
zvoleniu do funkcie, a on tiež bol gratulovať. Ja som šiel hore schodmi s mojimi ľuďmi, on šiel dole s
bohatou suitou. Pozdravil som ho, on mi podal ruku. Tak som sa ako prihovoril, predstavil som sa mu a
pochvalne som sa vyjadril o prvých krokoch, pretože on bol krátky čas, relatívne krátky čas vo vláde,
ktoré urobil vo Venezuele. Predovšetkým konkrétne som mu spomenul, že sa mi páči jeho pozemková
reforma. Tak on ešte raz si nechal povedať, z ktorej krajiny som, a pýtal sa ma, ako to bolo u nás na
začiatku socializmu. Ja som povedal, že sa, žiaľbohu, používali aj donucovacie prostriedky, a on hovoril,
že jeho socializmus, alebo socializmus dvadsiateho prvého storočia je na báze dobrovoľnosti. Už to, že
pristúpil na improvizovaný rozhovor na schodisku, svedčí o tom, že je to človek veľmi spontánny... bol to
človek veľmi spontánny, veľmi charizmatický, hej? A pri ďalšej príležitosti, keď sme sa stretli, vtedy tam
bola aj moja manželka, v Buenos Aires pri inaugurácii prezidenta Kirchnera, tak ju aj vrelo vybozkával.
Je veľmi bezprostredný, je to okúzľujúca osobnosť, tak by som to charakterizoval."

Peter Bielik, moderátor: "Ktoré udalosti by sa dali označiť za zásadné v politickom živote Huga
Cháveza? Kedy sa o ňom dopočul svet po prvýkrát? To znamená, nielen bezprostredný jeho povedzme
krajania, spolupracovníci, ale kedy sa dostal do povedomia aj všeobecnej verejnosti, alebo svetovej
verejnosti?"
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Ja si myslím, že naštartoval svoju revolucionársku činnosť
po Caracazo, to bolo ľudové povstanie vo Venezuele v osemdesiatom deviatom roku. Deväť mesiacov
pred tým, než u nás došlo k zmene režimu, pred realizáciou nežnej revolúcie. A síce išlo o povstanie
veľmi kruto potlačené. Bolo tam okolo troch tisíc obetí. Tie obete nemajú ani vlastné hroby, nahádzali ich
do spoločného hrobu a zaliali vápnom. Naňho to veľmi ako zapôsobilo, to bol ako prvý taký moment,
veľmi silný. A preto sa pokúsil zanedlho o vojenský prevrat. Samozrejme, nelegálne. Ani sa mu nepodaril
ten prevrat v deväťdesiatom druhom a bol uväznený. Vo väzení strávil celkom dva roky. Využil to na
štúdium a na prípravu svojej stratégie, ktorá spočívala proste v založení socialistickej strany a v realizácii
nového typu socializmu, odlišného od toho, ktorý sme my poznali tu v Európe. Čiže nemalo to, tento
socializmus nemal veľa spoločného s tým socializmom sovietskeho strihu, teda s príkazovým
socializmom."
Peter Bielik, moderátor: "Skôr sa tam dá vidieť zrejme podobnosť napríklad s Fidelom Castrom - takisto
bol najprv uväznený, potom sa stal hlavou štátu a revolucionárom v pravom zmysle slova. Vy ste ale
spomínali, že toto všetko sa udialo v osemdesiatom deviatom roku. Tu komunizmus a socializmus padal,
a tam on ho chcel vybudovať? Ako je možné, že vôbec uspel?"
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Tá otázka spočíva v tom, gro tej otázky je v tom, že
Latinoameričania, a Venezuelčania taktiež, mali veľmi smutné skúsenosti s kapitalizmom, pretože oni
boli voči Spojeným štátom v polohe chudobného kapitalizmu. A proste oni..."
Peter Bielik, moderátor: "Mohli mať pocit nejakej stiesnenosti, alebo nejakého útlaku zo strany
kapitalizmu?"
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Áno, tá situácia tam bola veľmi vážna. Ja ju môžem aj
skonkretizovať. Pretože Venezuela napríklad leží, doslova leží na mori plynu, nafty, má iné nerastné
bohatstvo, a napriek tomu v osemdesiatom deviatom roku bolo šesťdesiat percent ľudí v pásme
chudoby, hej? Každý piaty bol nezamestnaný vo Venezuele, iba každé piate dieťa skončilo základnú
školu, lebo až milión detí bolo nútených zo sociálnych dôvodov pracovať."
Peter Bielik, moderátor: "V krajine bohatej na nerastné suroviny."
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Na nerastné suroviny a na naftu. Štyridsať percent zo
štátneho rozpočtu išlo na zaplatenie dlhov, ktorý bol vtedy asi tridsaťjeden alebo tridsaťdva miliárd
dolárov, hej? Čiže keby išlo skutočne o demokraciu, ako to niektorí hovorili vo Venezuele, tak tá by bola
lepšie zindustrializovaná ako Švajčiarsko napríklad. Ale o to tu nešlo. A preto Chávez chcel zmeniť tento
systém, a teda prísť s novým typom socializmu, ktorý by bol demokratický, pluralitný, ktorý by staval na
aktivite a kreativite ľudí, hej?"
Peter Bielik, moderátor: "To je určite dobrý zámer z jeho pohľadu, alebo z pohľadu toho, čo chcel. Na
druhej strane, mal silného protivníka. Južná Amerika bola vtedy považovaná v úvodzovkách za taký
zadný dvor Spojených štátov amerických. Zmenil to práve Hugo Chávez?"
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Áno, zmenilo sa to. Ten zadný dvor vyzeral tak, že, ako
som spomenul, mal pozíciu chudobného kapitalizmu, to znamená, že bol zdrojom lacných surovín pre
Spojené štáty, lacnej pracovnej sily pre Spojené štáty, hej? Bol nútený ten latinskoamerický subkontinent
kupovať drahé priemyselné výrobky, hej, a predávať lacné suroviny. A to sa zmenilo. A zmenilo sa to
jednak z dôvodu, že Mexiko malo, má nedobré skúsenosti so spolkom so Spojenými štátmi a s
Kanadou, hej? Tam napríklad tradične Mexičania pestovali a konzumovali, však konzumujú naďalej, ale
pestovali kukuricu, a keďže Severoamerická vláda subvencuje svojich farmárov, pestovateľov kukurice,
tak dokáže ju vyrobiť lacnejšie, vyráža ju do Mexika, a Mexičania museli upustiť od pestovania kukurice.
A to je ako ilustrácia, hej? Čiže oni, tá celá Latinská Amerika si uvedomila, že ak pristúpi na návrh
Spojených štátov, a išlo o návrh vytvoriť voľnú zónu Amerík, tak že bude zle. Prečo? Lebo Severná
Amerika je samozrejme technologicky vyspelejšia, má väčší priemysel, má silnejšie nadnárodné
spoločnosti, a môže ich prevalcovať, môže... Latinoameričania a Chávez predovšetkým to považovali,
tento pokus, ako pokus o neokolonializmus nového typu. A preto sa postavili proti tomuto
severoamerickému návrhu a na čele s Chávezom a Fidelom Castrom vytvorili združenie, také bolívarské
združenie latinskoamerických štátov, kde si začali navzájom pomáhať, hej? Veľmi výrazne v tom zohral
zasa úlohu Chávez, pretože Venezuela do tejto doby vyvážala naftu iba do Spojených štátov, pokrýva
desať percent potreby Spojených štátov, hej? Každý deň dva tankery vyplávajú z venezuelských
prístavov a teda vezú ropu na sever. On začal diverzifikovať predaj nafty, začal ju predávať do celej

Latinskej Ameriky, a predovšetkým do Karibskej oblasti. A nielenže ju začali predávať Venezuelčania,
ale oni dali tým latinskoamerickým krajinám osobitné ceny, nižšie, než sú na svetových trhoch, a veľmi
výhodné platobné podmienky, bez akýchkoľvek politických podmienok. Čiže tie štáty nadobudli obrovský
srdečný vzťah k tomu Chávezovi a k venezuelskej vláde a začali si všímať, čo to je, ten socializmus
dvadsiateho prvého storočia, dovtedy pre nich neznámy."
Peter Bielik, moderátor: "No, je tam ešte jeden taký rozpor, aspoň ja ho tak vidím. Možnože ma
presvedčíte o opaku. Chávez bol v úvodzovkách veriacim socialistom. Opäť teda istý vid, ktorý u nás v
Európe nevnímame ako logický. Nie je už to znakom istej rozporuplnej osobnosti, alebo ak by sme zašli
ďalej, rozorvanej osobnosti? Ako vnímajú vieru v Boha na jednej strane a socializmus na druhej strane
samotní Juhoameričania?"
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Tak to je veľmi zaujímavá otázka, pretože v Latinskej
Amerike socializmus a kresťanstvo je kompatibilné, čiže ide dohromady. Pre nich to nie je problém ako u
nás bol kedysi historicky, hej? Ono to vzniklo už s Fidelom Castrom. Fidel Castro na začiatku svojej
revolúcie v päťdesiatom deviatom roku hovorieval, zvykol hovoriť – Kto je proti chudobným, kto zrádza
chudobných, pardon, zrádza Krista, hej? On mal kresťanské cirkevné školy, ale mal aj toto heslo. A keď
bol v sedemdesiatom prvom roku na návšteve v Čile, kde bol ako vieme, Salvador Allende zvoleným
prezidentom, socialista, hej, tak sa stretol na žiadosť čilských duchovných s kňazmi, a tí mu položili
otázku, že aký by mal byť, alebo aký je vzťah cirkvi a socializmu a revolúcie. A Fidel Castro vtedy veľmi
fundovane, obšírne vysvetlil, že tu niet prekážok, aby tu nedošlo k symbióze. Pretože láska k blížnemu a
socialistická solidarita, to je to isté. A povedal – My ako socialisti nekážeme ľuďom, aby zabíjali, aby
kradli a tak ďalej, nič takého. Čiže je to kompatibilné, povedal. A Chávez na to naviazal. Hoci rozdiel
medzi Fidelom Castrom a Hugom Chávezom bol ten, že Hugo Chávez je hlboko veriaci občan, politik,
hej, a on hovorieval, že teda Kristus bol prvým revolucionárom, hej, spravodlivý človek, ktorý ako chcel
ukázať, ako majú ľudia žiť. A vždy na jeho mítingoch, manifestáciách nechýbali portréty Krista. Ale nie
portréty Krista ukrižovaného, ale Krista ako človeka, ktorý prišiel z istým posolstvom na tento svet a ktorý
ako chce tento svet zachrániť a vyvolať v ľuďoch lásku, vzájomnú lásku, hej? Čiže to je zaujímavá
skutočnosť. A keďže Latinská Amerika je hlavnou základňou kresťanstva na celom svete a je možné, že
bude zvolený aj pápež z tej oblasti, nie je to vylúčené, tak to zohralo veľmi dôležitú úlohu. A tí ľudia sa
modlili, keď Chávez ochorel, hromadne sa modlili, proste vrúcne sa modlili, masovo sa modlili za jeho
uzdravenie."
Peter Bielik, moderátor: "Aký to rozdiel oproti nášmu socializmu, ktorý sme tu zažívali, poviem, ruského
alebo sovietskeho typu. Neviem si predstaviť, že by na Červenom námestí vedľa portrétov Marxa,
Engelsa a prípadne Stalina a ďalších predstaviteľov bol ešte aj portrét Ježiša Krista. To je naozaj veľmi
zvláštne, aj vzhľadom na to, čo sa dialo v Československu, ako sme sa zachovali k jednotlivým cirkvám.
To znamená, bol toto dôvod, prečo si Chávez získal takú veľkú podporu Venezuelčanov? Alebo to bol
len istý cielený populizmus – dobre, malí veriaci ľudia, ktorým sa vedel prihovoriť - a povedzme zabudol
potom na nejaké skutočné výsledky? Mal skutočne nejaké výsledky, pomohol ľuďom sa dostať z tej
situácie, ktorú ste pomenovali, ktorá tam panovala predtým? To znamená, že tam bolo slabé vzdelanie,
slabá životná úroveň."
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "No, ja si myslím, že v politike každé a v prejavoch každého
politika je nejaké percento populizmu. Bolo prítomné samozrejme aj v Chávezovej politike, aj v jeho
prejavoch. Ale ja osobne sa domnievam, a fakty mi dávajú ako za pravdu, že tie skutočné výsledky sú
veľmi impozantné a že tie získali Chávezovi popularitu. Uvediem konkrétne prípady. On, keď nastúpil do
prezidentského úradu, tak najprv vládol prvý rok so súhlasom samozrejme parlamentu dekrétmi, hej? A
on urobil pozemkovú reformu. Čo to znamenalo v praxi? Bola zoštátnená pôda nad päťtisíc hektárov,
ktorá nebola obrábaná. Bola znárodnená. Ale, prosím, bola znárodnená za trhové ceny, hej? Čiže to
bola ľadom ležiaca pôda. Tým, že bola znárodnená, bola rozdaná tým, ktorí ju mohli obrábať. A to bolo
veľmi dôležité, pretože až deväťdesiat percent potravín sa dovážalo do Venezuely, hoci mala prebytok
pôdy. Vytvorilo sa pol milióna nových pracovných miest, vznikali družstvá poľnohospodárske na
dobrovoľnej báze a začal sa riešiť problém potravín. On sa riešil aj ináč, pretože tam bola veľká
podvyživenosť, u detí predovšetkým. Až polovičku z dvadsaťpäť vtedajších miliónov Venezuelčanov
kupovalo subvencované potraviny. A tie potraviny sa subvencovali až do výšky tridsaťjeden percent. Na
štrnásťtisíc miestach, odberných miestach, hej? To už Chávez začal využívať peniaze, ktoré získaval
predajom nafty, hej? A deti v škole, školské deti dostávajú stravu zadarmo, hej? Ale tam sú ďalšie
výsledky, veľmi, veľmi ako výrazné, hej? Že rastie, investovali rozvoja, jeho vláda investovala do rozvoja.
Napríklad Čína im tam postavila dvesto supermoderných podnikov, zvyšuje sa objem výroby, hej?
Rastie ekonomika. Napríklad údaj z decembra minulého roku, ekonomika rastie päť celé dve desatiny
percenta, hrubý domáci produkt, a nezamestnanosť je len päť celé deväť percenta. Pritom my máme
skoro pätnásť, že? A máme tu automobilky a tak ďalej. Prečo? Lebo tam je vyváženosť. Hoci musím
povedať, že súkromný sektor rastie ešte rýchlejšie, než štátny, a rastie, dopĺňajú sa navzájom, je tu
vyváženosť medzi súkromným a štátnym sektorom, čo podľa Stiglitza je veľmi dôležité, pretože verejný
sektor je automaticky garančným sektorom, a ten súkromný zasa motorom, ťahúňom, hej?"

Peter Bielik, moderátor: "Veľmi zaujímavé. Treba ešte asi dodať, že Venezuela v súčasnosti sa vykúpila
z tých dlhov, ktoré ste spomínali. Štyridsať percent hrubého domáceho produktu v podstate míňala na
splácanie dlhov. Dnes žiadne dlhy nespĺňa. Napriek tomu, George Bush označil Cháveza za diabla. Ak
však sa pozrieme na dnešné spravodajstvo amerických, či britských médií, mali sme to možnosť
sledovať celé doobedie, je z nich cítiť veľký rešpekt. Ako by ste charakterizovali vzťah Cháveza k
Spojeným štátom? A naopak, Spojených štátov k Chávezovi? Možno teraz, v tejto dobe."
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "No on Chávez reagoval na toto hanlivé nekultúrne
označenie, pomenovanie a povedal, že ale pekelná síra sa nešíri od neho, ako zápach pekelnej síry
nejde od neho, od Cháveza, ale že zo severu, hej? Vzťahy samozrejme za Busha boli veľmi napäté.
Prečo? Pretože Bush chcel realizovať zónu voľného obchodu a teda zmocniť sa ekonomicky celej
Latinskej Ameriky, čo predovšetkým Chávez nedovolil, ale nedovolili to ani Lula v Brazílii, ani Kirchner v
Argentíne. Čiže najväčšie krajiny Latinskej Ameriky sa postavili proti. Ja si myslím, že nástupom Baracka
Obamu sa situácia podstatne zmenila. Jednak tam môže zohrať úlohu aj blízkosť farby pleti, vzájomné
sympatie, ale samozrejme Venezuela je už takým príkladom v Latinskej Amerike, tu to ani necítime, lebo
neprídu všetky informácie k nám, žiaľbohu, ale v Latinskej Amerike má vysoký, vysoký kredit, čiže je
akýmsi vzorom. A Barack Obama si nemôže dovoliť ignorovať túto skutočnosť. A došlo k takému
zaujímavému stretnutiu medzi nimi, medzi Barackom Obamom a Hugom Chávezom, myslím, že to bol...
no, nepamätám si presne, už kde to bolo, ale stretli sa, podali si ruky, a Hugo Chávez, čo je preňho dosť
typické, čo bolo preňho dosť typické, lišiacky mu podaroval publikáciu, ktorá sa volá Otvorené žily
Latinskej Ameriky, ktorú napísal Galeano. To je novinár a spisovateľ uruguajský. On ju napísal ešte v
sedemdesiatych rokoch. Ja mám aj slovenský preklad tej knihy, tu vyšla za socializmu. A prečo mu ju
podaroval? Preto mu ju mohol podarovať, lebo ona sa neustále obnovuje, ako ten autor dopĺňa údaje o
tom, ako Severná Amerika profituje na Latinskej Amerike, aké sú tam asymetrické vzťahy, a ukazuje to
na konkrétnych prípadoch. Čiže to bola taká výzva Obamovi, aby si prečítal, čo vlastne v histórii urobili
Američania, Severoameričania voči Latinoameričanom a aby prehodnotil vzťah k tomuto subkontinentu."
Peter Bielik, moderátor: "Snáď si na to americký prezident našiel čas. Pán veľvyslanec, je by som vás
počúval naozaj veľmi, veľmi dlho, je to mimoriadne zaujímavé, vzhľadom na vaše osobné skúsenosti.
Času nám už ale viac nezostáva. Pán Škvrnda, ak dovolíte. Hugo Chávez je mŕtvy, to už je dnes realita.
Myslíte si, že sa tým končí aj éra jeho politiky vo Venezuele, respektíve v Južnej Amerike tak, ako sme ju
počuli prezentovanú od pána veľvyslanca? Má doma nejakých podobne charizmatických, alebo podobne
fundovaných nasledovníkov?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Odpoveď na to nie je jednoduchá. Treba
povedať, že skutočne smrť takej osobnosti, ako bol Hugo Chávez, je veľkou stratou, ktorá je
nenahraditeľná. Zas treba vidieť, niektoré veci, ktoré dokreslia jeho profil, alebo jeho vzťah vôbec k
národu. Napríklad on v sebe obsahuje krv všetkých troch základných rás juhoamerických – je aj trochu
indián, aj trochu černoch, aj beloch. To už vytvára trochu inakší vzťah ako to vytvára k tým ľuďom, ktorí
sa správajú len podľa amerického vzoru západného politika, nejakého ropného magnáta a podobne.
Prvý moment. Druhý moment je ten, aj tá jeho viera sa dá vysvetliť tým, že údajne jeho mama chcela,
aby sa z neho stal mních. On sníval ako chlapec o športovej kariére, a skončil na vojenskej akadémii,
bol chvíľu u výsadkových vojsk, potom sa k nemu viazal ten červený baret výsadkárov, podobne, ako
máme aj u nás. Takže to sú také dva momenty z jeho života. Dokonca niektorí životopisci uvádzajú, že
jeho praded už v roku 1914 sa vzbúril proti vrchnosti na jednej dedine, a tam prišlo vojsko a krutým
spôsobom túto vzburu potlačilo. Takže on bol nejakou takou, poviem to účinne, kvintesenciou určitých
vecí, ktoré sa v tej Venezuele roky vytvárali. Druhý moment treba vidieť to, že on má podobné črty s
Fidelom Castrom, alebo životné osudy. Pokúsi sa o prevrat, má to šťastie, že sa dostane do televízie,
povie – Ja sa ešte vrátim. A tí latinskoamerickí obyvatelia rozmýšľajú trochu inakšie, oni ocenili
skutočne, by som povedal, až takú nezmyselnú, šialenú odvahu podplukovníka, ktorý asi s tisíc vojakmi
sa pokúsil urobiť vojenský prevrat, aj keď vie, že to nemôže dobre dopadnúť, keď pozná svojich kolegov,
generálov a starších. Týmto si získa mimoriadne silnú popularitu a stane sa takým čímsi, čo naši politici
nepoznajú, že sú miláčikmi národa. To u nás politik taký nie je. A práve kvôli tomu, že bol..."
Peter Bielik, moderátor: "Naposledy možno Alexander Dubček."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Možno áno, ale to sú výnimočné typy. Aj
možno dneska by sme našli niektorých, ktorých majú ľudia viacej ako iných, ale to necháme bokom.
Takže on je skutočne miláčikom národa po tomto kroku. Dostane..."
Peter Bielik, moderátor: "Ťažko sa niekto taký..."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Dostane sa do väzenia, tam sa nezatvrdí
voči všetkému, ale pokúsi sa znova solídnou demokratickou cestou získať moc. Získa tú moc, on nie je
protiamerický, tak, ako Castro spočiatku nebol protiamerický, ale v roku 2002 sa proti nemu uskutoční
vojenský prevrat, v ktorom samozrejme, ako vo väčšine vojenských prevratov na juhoamerickom
kontinente, mala prsty aj CIA, a potom sa jeho vzťah k Američanom zmení. Ak by sme sledovali jeho

výroky, ktoré mal protiamerické, tak až po tom roku 2002. A neskôr, keď sa opäť pokúsia rôznym
spôsobom ovplyvniť situáciu v krajine, tak začína byť tým, ktorý kritizuje Američanov, kritizuje dokonca aj
Izrael a niektoré ďalšie západné štáty, má spor s francúzskym kráľom na jednom iberoamerickom
summite a... pardon, španielskym kráľom na jednom iberoamerickom summite. Takže je tu množstvo
takýchto vecí. A dá sa povedať, že za tých zhruba dvanásť, trinásť, štrnásť rokov, ako to budeme
počítať, to, čo nazývajú chávizmom alebo chávizmus, už sa dostalo do národa, to sa tak ľahko odtiaľ
nestratí. Dovolím si povedať také tri piliere, o ktoré sa on opiera. On skutočne zmenil to chudobné, teda
postavenie značnej časti chudobných, postaral sa o rast vzdelania v krajine, postaral sa o zdravotnú
starostlivosť, aj v spojení s Kubáncami, ktorým potom za to dáva tú lacnejšiu ropu. Nie je..."
Peter Bielik, moderátor: "Otázka je, že či taká silná osobnosť nepotláča pod sebou rast povedzme
podobných osobností, či naozaj tam je niekto, kto môže sa chopiť teraz žezla s takou intenzitou, ako to
bolo? Poprosím vás trocha kratšie."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "No tam je problém v tom, prečo je aj tá
americká reakcia taká, aká je. Po takomto silnom vodcovi je tu nepekný príklad toho, čo sa stalo v Líbyi
po Kaddáfím, to boli inakšie charizmatickí vodcovia, ale tuto Američania a západ nevie, kto môže prísť
po Chávezovi, a nechcú zbytočne, by som povedal, jatriť situáciu. Zdá sa, že Amerika sa trochu poučila.
Ona je nepoučiteľná vo vzťahu k Latinskej Amerike, alebo zatiaľ to neukázala, neukázal Washington. Ja
by som to vyložil ako príklad to, že skutočne oni radšej nebudú jatriť tú situáciu rôznymi ostrými výrokmi,
keď napríklad od Obamu je, by som povedal, nediplomatické až horšie by sa to dalo nazvať, on
nekondoloval k úmrtiu Cháveza, len povedal, že začne nová éra. Ale odkiaľ to on vie, že začne nová
viera? Viete, takže takýchto vyjadrení je tam viacero. Inakšie sa zachovali niektorí iní západní politici.
Američania sú nervózni z toho, čo sa tam bude diať. Oni nemajú pripravenú stratégiu na to, ako tento
problém eliminovať. A poslednú ešte takú poznámku širšiu. Chávez stál na čele procesu, ktorý sa
niekedy nazýva ľavý, či ľavicový obrat v Latinskej Amerike, sčervenenie či zružovenie Latinskej Ameriky.
A tam je viac ľudí, je to prepojenie s viacerými štátmi. Takže aj keď bol sám neopakovateľný, ale
zanechal pomerne silný vplyv v krajine, v regióne. Ja si dovolím povedať, aj vo svete, lebo je to jeden so
symbolov ľavicovej politiky začiatku dvadsiateho prvého storočia, ktorý má spústu stúpencov aj vo svete
- nie všetko, čo urobil, muselo byť dobré, ale prevažujú tie..."
Peter Bielik, moderátor: "K tomu sa chcem teraz dostať. Zaslúži si rešpekt človek, ktorý v podstate zlomil
ústavné pravidlá, ináč sa to nedá povedať, aby mohol kandidovať aj v treťom, aj v štvrtom volebnom
období? Obvykle sú väčšinou dve volebné obdobia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "No, pri jeho kritike sa ukazuje na to, že
západ nemá rád veľmi spravodlivých ľudí, ktorí príliš idú po spravodlivosti. To je aj blízko socializmu, aj s
tým kresťanstvom v niektorých prípadoch, že skutočne sa chce trvať na spravodlivosti. Celý ten systém,
ktorý tam je nastavený, sa vytváral desiatky rokov. A vytváral priestor pre určitý typ politických aktivít. A
keby sa nechalo to voľne plynúť, tak bezpochyby, no, urobil veci, ktoré, keď budeme príliš jednoznačne
alebo deformovane, demokraticky, tak sa nemali stať, ale on to urobil v záujme toho, že videl, že sa
musia riešiť problémy, a keby sa dal priestor tomu spôsobu riešenia problémov, by to viedlo k tomu, čo
tam bolo predtým."
Peter Bielik, moderátor: "Takže ako diktátora by ste ho neoznačovali?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Nie, nie. Ja by som ho vôbec neoznačil za
diktátora. Mal autoritárske črty vládnutia, ale tie autoritárske črty majú aj slovenskí, aj nemeckí a
americkí, anglickí politici. Takže to nie je. V politike, keď sa snaží dostať určitým spôsobom do čela a
snaží sa udržať nejakú líniu, musí používať takéto kroky."
Peter Bielik, moderátor: "No ale nezaniká predsa len v tom pátose istý hlas aj venezuelskej opozície?
Videli sme, keď on sa snažil o tie ústavné zmeny, boli tam aj pouličné boje, boli tam naozaj násilnosti.
Má Chávez skutočne takú podporu, ako sa teraz javí bezprostredne po jeho smrti? Nie je to len taký
bežný prejav, ktorý postupne vyprchá?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "No otázka je, či sú nám súčasné médiá
schopné podať nejaký objektívny komplexný obraz. Vytrhávajú sa mnohé súvislosti. Nie je človek, ktorý
by bol len dobrým, len zlým. Barack Obama je tiež rôznym spôsobom kritizovaný za rôzne veci.
Nehovorím o jeho predchodcovi, ktorý bol americkým prezidentom. Takže treba vidieť tak, že tí ľudia sa
pohybujú v určitom teritóriu možného. A tam dôjde k určitým veciam, ktoré by sa nemali stať. Ale otázka
je to, že skutočne Venezuelčania v priemere, bežní občania dneska žijú lepšie ako žili v minulosti. Opäť
by som zdôraznil, sú trochu bohatší, sú vzdelanejší, je tam lepšia lekárska starostlivosť. I keď to nie je to,
čo poznáme z našich stredoeurópskych pomerov, to treba opäť dodať, že to nie je v tom duchu
konzumného spôsobu života nášho, ale je to trochu iný svet."
Peter Bielik, moderátor: "Pán veľvyslanec chcel niečo dodať."

Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "No, ja som chcel dodať to, že či je Chávez diktátor, alebo
nie je diktátor. On referendum, on často používal referendá, okolo desať alebo jedenásť ich absolvoval,
len jedno prehral. A v jednom referende, ktoré vyhral, to referendum bolo o tom, že či môže ďalej
kandidovať, alebo nie. On ho vyhral, on si ho presadil. A opozícia s tým súhlasila, ako neprotestovala.
Nie že neprotestovala, ale nemohla nič robiť, pretože to bola skutočne vôľa toho národa, hej? Čiže on
mal takú miniatúru ústavy a vždy ju ukazoval a povedal – Ideme podľa tejto ústavy, ideme podľa
zákonov, hej? A tie výsledky, ktoré on dosiahol, ak dovolíte, ešte by som uviedol. Napríklad Venezuela
má najvyššiu minimálnu mzdu dvestodeväťdesiat dolárov, to nemá žiaden štát v Latinskej Amerike, hej?
Teraz najnovšie tam stavajú vo veľkom byty, domy pre obyvateľstvo zo štátnych fondov. To je ohromná
vec. Tí obyvatelia to veľmi kvitujú. Tam bola odstránená negramotnosť, tam bolo desaťtisíc kubánskych
učiteľov, ktorí ju pomáhali odstrániť. Ale oni sprístupnili zdravotníctvo, tam prišli oční chirurgovia
kubánski a státisíce operácií vykonali zadarmo. A títo kubánski lekári, ako bežní, pracujú na miestach,
kde venezuelskí ani nechcú pracovať, tí radšej odídu do Spojených štátov, aby si zarobili. Kdežto títo
Kubánci pôsobia na odľahlých miestach. A samozrejme venezuelská vláda ich platí naftou."
Peter Bielik, moderátor: "Samozrejme. To je zrejme ten zdroj, ktorý toto všetko umožnil. Dá sa povedať,
pán Škvrnda, ak si spomenieme na idol, ktorým sa riadil Hugo Chávez, bol to Simón Bolívar, veľký
bojovník za nezávislosť, že aj z Huga Cháveza sa stane nejaká podobná ikona? Že už ten zadný dvor
Spojených štátov, ako sme to spomínali, už bude infikovaný, ale v tom dobrom slova zmysle, takouto
politikou? To znamená, nezávislosti, ochrany vlastných prírodných zdrojov pre vlastné obyvateľstvo."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "No, v každom prípade, treba povedať, že
za tých zhruba pätnásť rokov Chávez prekročil hranice Venezuely, prekročil hranice Latinskej Ameriky.
Ten problém Latinskej Ameriky skutočne vo vzťahu k Spojeným štátom americkým v podmienkach
neoliberálnej globalizácie je ten, že tie štáty nie sú ďalej ochotné ísť touto cestou, značná časť z nich.
Takže dosť ťažko je predpovedať, čo sa s ním stane, ako bude jeho obraz. Ale je to jedna skutočne z
osobností, ktorá bola špecifická tým, že keď socializmus vo svete upadal, on videl jeho možnosti, jeho
uplatnenie a pokúsil sa ho využiť pri riešení problémov tej krajiny, ktorá sa nachádza vo vážnych
problémoch. A reagoval, ešte opäť využil takú tú zlú americkú politiku, v deväťdesiatych rokoch sa
Latinská Amerika stala sociálno-ekonomickým laboratóriom Medzinárodného menového fondu, Svetovej
banky. Ono tieto organizácie u nás tiež pôsobili, ale nie až takým spôsobom, ako u nich. Takže je tam
množstvo vecí, na ktoré skutočne Chávez, či priamo alebo nevedomky, našiel odpoveď. A bezpochyby
jeho odkaz bude žiť veľmi dlho. A možno nedosiahne hodnotu alebo úroveň Bolívara, ale, v každom
prípade, niečo v tej Latinskej Amerike zmenil, a to mu treba pripočítať, bez ohľadu na to, ako ho budeme
hodnotiť, k dobru."
Peter Bielik, moderátor: "Málokedy počujem také zaujímavé rozprávanie. Stojí to možno ešte za jednu
otázku. Skúsme sa pozrieť na to očami našej politickej scény. Ja som si dnes našiel dva výroky. Jeden z
ľavicového spektra, ktorý hovorí, že Hugo Chávez bol dlhé roky nádejou pre politickú ľavicu na celom
svete a bol jeden z mála politikov, ktorí ponúkali progresívnu alternatívu k neoliberalizmu. Potom je tu
ale iný pohľad z našej politickej scény, ale z pravého politického spektra, ktorý tvrdí, že životná úroveň je
vo Venezuele nižšia než v okolitých krajinách a je len prirodzeným dôsledkom škodlivej politiky nenávisti
k súkromnému vlastníctvu, jeho zoštátňovaniu a následnému rozkrádaniu obrovských štátnych zdrojov.
Ku ktorému z týchto výrokov by ste sa pridali, alebo ktorý z nich by ste podpísali vy?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "No ja by som jednoznačne podpísal ten
prvý. A k tomu druhému by som dodal asi toľko, že mali by sme prestať uvažovať, určitá časť
slovenských politikov aj médií, o tom, že jediný správny, jediný dobrý pohľad je pohľad Západu. Ukazuje
sa aj u nás, že za dvadsať rokov množstvo problémov narástlo, nevyriešilo sa skoro nič z toho, čo sa
sľubovalo v osemdesiatom deviatom. Takže v tomto smere treba zvažovať takéto hodnotenia. A
skutočne tým kritériom by mal byť život jednoduchého občana, každodenný život, kde sa nemusíme báť
o svoju budúcnosť, o svoju existenciu. A v tomto podľa mňa Comandante Hugo Chávez Venezuelčanom
pomohol."
Peter Bielik, moderátor: "Páni, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3.
Samozrejme, určite sme pichli aj do osieho hniezda a budeme prezentovať aj názory z tej druhej strany,
to znamená tie, ktoré hovoria o tom, že Hugo Chávez nebol tým človekom, ktorý by sa dal označiť za
ľudomila alebo demokrata. V každom prípade aj týmto názorom samozrejme vytvoríme priestor. Veľmi
pekne ďakujem Františkovi Škvrndovi a veľmi pekne ďakujem aj veľvyslancovi Jurištovi. Príjemný večer,
páni, ďakujem pekne."
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Ďakujem."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA: "Tiež ďakujem. Dovidenia."
Ján Jurišta, bývalý veľvyslanec v Argentíne: "Dovidenia, dobrú noc."

Peter Bielik, moderátor: "Dámy a páni, Téma dňa sa končí. Vďaka za vašu pozornosť, i čas, ktorý ste jej
venovali. Pri ďalšej Téme dňa sa stretneme opäť zajtra v rovnakom čase o devätnásť päťdesiat.
Dovidenia."
-END
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24. Pentu opúšťa poľský ťahúň
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 07/03/2013; 09/2013; s.: 41; BIZNIS; Ivan Haluza]
Doterajší investičný riaditeľ skupiny Jozef Janov rozbieha vlastný biznis
Z Penty začiatkom mesiaca odišiel jeden z jej doterajších investičných riaditeľov Jozef Janov. Muž, ktorý
od piky vybudoval jej úspešnú poľskú odnož. Je to pre túto investičnú skupinu oslabenie zhruba toho
kalibru, ako keď z J&T odišiel a osamostatnil sa súčasný šéf Energetického a průmyslového holdingu
Daniel Křetínský (TREND 17/2012). Aj J. Janov rozbieha vlastný biznis. Zakladá nový investičný fond.
Zháňanie investorov
Má ísť o klasický private equity fond, do ktorého momentálne získava majetných investorov. Oslovuje
ich, aby vložili peniaze do zaujímavých podnikov. ,,Ktorí budú tí kľúčoví, kto bude spolu so mnou náš
fond manažovať a aj do akých biznisov budeme predovšetkým investovať, budem vedieť o pár týždňov.
O všetkom ešte len rokujem," uviedol pre TREND J. Janov. S tým, že na rozdiel od svojho zamerania v
Pente chce byť aktívny aj na Slovensku. Podľa českého servera motejlek.com nezakladá fond sám.
Kľúčovým partnerom v ňom má byť majiteľ agrochemického koncernu Agrofert Andrej Babiš. J. Janov
takéto prepojenie pre TREND komentovať nechcel. S tým, že všetko spresní o pár týždňov. Na otázku,
či je to naozaj tak, nereagoval ani A. Babiš. Podľa informácií TREDNU od ľudí z brandže J. Janov s A.
Babišom rokuje iba o možnosti vkladu peňazí do jeho fondu. Nie o spoluvlastníctve. A. Babiš je známy
tým, že sa nerád spája a nad svojimi biznismi chce mať kontrolu. No peniaze do fondu J. Janova by
vložiť mohol, pretože ho môžu zaujať úspechy tohto manažéra so sieťami obchodov Žabka a Koruna
ešte pod strechou Penty. Vo svojom agropotravinárskom reťazci má už A. Babiš zosieťované všetky
stupienky, od fariem až po pekárne či mäsiarne. No práve koncový bod - predajné siete - mu chýbajú.
Rozchod v dobrom
Server motejlek.com tiež uviedol, že osamostatnenie od Penty J. Janov údajne uprednostnil pred
ponukou stať sa jej siedmym partnerom. Odchádzajúci manažér ani hovorca Penty Martin Danko to
nijako komentovať nechceli. ,,Môžem povedať len to, že z Penty odchádzam v dobrom," reagoval pre
TREND J. Janov. Skupina dokonca naznačuje, že vidí šancu na spoluprácu s jeho novou spoločnosťou.
,,Verím, že v budúcnosti vznikne priestor pre našu ďalšiu spoluprácu. Ako spoluzakladateľ firmy mám
pre jeho ambíciu vyskúšať si nové vlastné samostatné podnikanie pochopenie," okomentoval jeho
odchod jeden z kľúčových partnerov Penty Marek Dospiva.
Práca pre víťaza
J. Janov začal pre investičnú skupinu Penta pracovať pred desiatimi rokmi po ukončení vysokoškolských
štúdií financií, bankovníctva a investícií na bratislavskej Ekonomickej univerzite a na Univerzite
Martina Luthera v nemeckom Halle-Wittenbergu. To miesto získal ako víťaz študentskej súťaže Cena
Penty. Nastúpil na post investičného manažéra, neskôr postúpil na investičného riaditeľa. Pracoval na
projektoch hlavne v Česku a neskôr v Poľsku. Bol pri viacerých najziskovejších dealoch Penty. Prvé
skúsenosti získal pri akvizícii a neskoršom predaji ostravských Severomoravských vodovodov a
kanalizácií. Táto najväčšia česká vodárenská firma skupine vyniesla vyše 170 miliónov eur. Potom
prevzal projekt najväčšieho stredoeurópskeho prevádzkovateľa kurzového tipovania Fortuna. Po inom
vtedy odchádzajúcom manažérskom tromfe Penty Martinovi Štefunkovi, ktorý je teraz špičkovým
manažérom v investičnej skupine PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera (TREND 5/2013).
Najvydarenejšie projekty rozbehol J. Janov pre Pentu v Poľsku. Tam začal pred šiestimi rokmi budovať
nový investičný tím. K poľským teplárňam či distribútorom elektriny síce Pentu nepriviedol a kúpa
poľského výrobcu okien Okna Rąbień nakoniec skončila so stratou 20 miliónov eur, lebo podnik sa ocitol
v konkurze. No u severného suseda sa vydarili iné biznisy, ktoré to skupine vynahradili.
Ukážková Žabka
Napríklad poľské drôtovne Drumet kúpila, reštrukturalizovala a neskôr výhodne predala americkému
WiroCo World. Najzaujímavejším biznisom poľského tímu J. Janova bol však projekt poľského reťazca

predajní potravín a iného spotrebného tovaru Žabka. Penta jeho obrat zdvihla o vyše 40 percent,
ziskovosť zvýšila dvaapolnásobne, rozšírila Žabku aj do Česka a tam k nej prikúpila sieť supermarketov
Koruna. To všetko neskôr predala investičnému fondu Mid Europa Partners a sieti Tesco za vyše 400
miliónov eur. Oproti investovaným peniazom tak na Žabke zarobila zhruba štvrť miliardy eur. V
poslednom čase J. Janov konsolidoval poľské mraziarne Iglotex a bol aj pri návrate Penty do tamojšieho
retailu. Od luxemburského investičného fondu Eastbridge kúpila polovicu skupiny Empik
Media&Fashion, ktorá sa zameriava na predaj kníh, hračiek, módneho oblečenia i jazykových kurzov.
Táto skupina s ročnými tržbami 800 miliónov eur je vôbec najväčšou doterajšou investíciou Penty v
hodnote 150 miliónov eur. Podľa hovorcu Penty M. Danka poľské panstvo skupiny po J. Janovovi
preberá Filip Szubert. Rodený Poliak, ktorý pre skupinu pracuje od roku 2007. Poľsko je pre Pentu
jedným z kľúčových trhov na ďalší rast. V Česku i na Slovensku chce skôr zlepšovať získané aktíva.
Nové firmy plánuje kupovať hlavne na väčšom poľskom a nemeckom trhu.
(C) 2013 TREND Holding, spol. s r.o.
"Ako spoluzakladateľ firmy mám pre jeho ambíciu vyskúšať si nové vlastné samostatné podnikanie
pochopenie."
Marek Dospia, partner Petny
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25. Vzdelanie si doplnili o MBA. A neľutujú
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/03/2013; s.: 20; MOJA KARIÉRA; František Kvarda]
Zažili teóriu v praxi, rozšírili si sieť kontaktov, zlepšili angličtinu. Prinášame príbehy úspešných
absolventov.
Karol Gogolák investor G4 absolvent Rochester Institute of Technology na US Business School v Prahe
Na MBA ma učil aj Václav Klaus
Karol Gogolák, známy investor zo skupiny G4 a porotca v Nájdite si biznis s HN, získal MBA ešte v roku
1999. ,,V tom čase, bola, žiaľ, moja alma mater, teda Ekonomická univerzita, pre mňa nie dostatočným
vzdelaním," tvrdí. Po štúdiu zahraničného obchodu na obchodnej fakulte sa teda rozhodol pre MBA od
Rochester Institute of Technology na US Business School v Prahe. Na konci 90. rokov ho MBA posunulo
výrazne vpred. ,,Bolo to mimoriadne žiadané, zamestnávatelia pozitívne reagovali na ľudí, ktorí majú
dobrú profesionálnu angličtinu a skutočné ekonomické vzdelanie," tvrdí. A dodáva, že tento titul bol
znamením ,,toho, že človek chce niečo dosiahnuť a je ochotný pre to urobiť niečo navyše". Problémom
tohto štúdia v súčasnosti je však nedostatok kvality. ,,Väčšina ľudí nerozoznáva ozajstné akreditované
MBA, aké mám napríklad ja, od súkromných pseudoprogramov, ktoré sa poskytujú na Slovensku,"
hovorí Gogolák. ,,V čase, keď som študoval ja, vyučujúci mali reálnu skúsenosť s trhovou ekonomikou,
nemali to načítané z pár kníh ako väčšina profesorov ekonómie u nás, ktorí v živote nerobili reálnu
robotu ani nepodnikali. Všetci moji učitelia boli Američania, jediný Čech bol Václav Klaus," spomína
Gogolák. Známy investor tvrdí, že pre MBA by sa rozhodol aj dnes ale zároveň si myslí, že vážnosť MBA
o čosi upadla. ,,Pre dnešných ľudí, ktorí končia vysokú školu, je angličtina samozrejmosťou, majú
možnosť počas štúdia pracovať, a teda získať prax. Navyše môžu absolvovať mnoho medzinárodných
študijných pobytov, takže si myslím, že MBA už nemá takú váhu ako kedysi," uzatvára pre HN Gogolák.
(fnk)
"MBA bolo znamením toho, že človek chce niečo dosiahnuť a je ochotný pre to urobiť niečo navyše.
Ján Cifra člen manažmentu Piano Media absolvent MBA na Vlerick Business School
MBA? To by som nemenil za nič
Vyštudoval náročný ,,matfyz", úspešne rozbehol kariéru developera a projektového manažéra. No to mu
nestačilo, a tak odišiel do Belgicka. Kvôli titulu Master of Business Art za menom. ,,Po pár rokoch kariéry
som sa dostal do manažérskej pozície a získal som pocit, že by sa mi zišiel širší prehľad o biznise ako
ten, ktorý nadobúdam prirodzene, rastom vo firme," tvrdí Ján Cifra, Slovák, ktorý získal MBA na belgickej
univerzite Vlerick Business School. Cifra jedným dychom dodáva, že pobyt v Belgicku pre neho bol aj
dobrou príležitosťou, ako prerušiť kariéru a jednoducho - ,,dať si na nejaký čas pauzu" v novom
prostredí. A štúdium si mimoriadne pochvaľuje. ,,Z obsahovej stránky bol program vynikajúci, v
rovnakom rozsahu zameraný na teóriu a na praktickú časť vo forme prípadových štúdií, workshopov a
reálnych projektov," spomína si na svoje štúdium Cifra. Jeho ,,full-time" MBA zahŕňalo okrem iného aj
cestu do Číny, projekt v bruselskej ING či stáž v Londýne. ,,Takéto možnosti vám poskytnú len školy so
zrelým programom a sieťou kontaktov. Výber kvalitnej školy je kľúčový pre dobrý výsledok," hovorí

absolvent. Pobyt v Belgicku trval rok a tvrdí, že keby sa rozhodoval dnes, bez váhania sa do MBA pustí
opäť. ,,Nemenil by som to za nič," hovorí bez zaváhania. Oceňuje najmä možnosť konfrontovať reálne
poznatky z biznisu s teóriou, ale aj stretnúť desiatky mladých ľudí z celého sveta a rozšíriť tak sieť
zaujímavých kontaktov. Na druhej strane, Cifra upozorňuje, že MBA síce otvára dvere lepšej kariére,
,,no je len na konkrétnom človeku, či ich vie prekročiť, lebo MBA vám len tak lepší džob negarantuje".
Okrem toho upozorňuje na to, že existuje mnoho MBA programov, ktoré sú slabé a reálne človeku nič
nedajú. Preto čiastočne rozumie tým ľuďom, ktorí ho považujú za ,,nafúknuté predražené školenie biznis
slovníčka". (fnk)
"Z obsahovej stránky bol program vynikajúci, v rovnakom rozsahu zameraný na teóriu a na praktickú
časť vo forme prípadových štúdií.
Csaba Farkas Country key account manager, ABB absolvent Open University
,,Ak recitujete teóriu, nespravíte skúšku"
Získať po absolvovaní štúdia na univerzite ďalší titul, konkrétne MBA, vám okrem iného môže pomôcť
zmeniť vnímanie celého biznisu a procesov v ekonomike. Štúdium MBA mi pomohlo zmeniť pohľad na
ekológiu, sociálnu zodpovednosť, ľudské zdroje, ale aj úlohu odborov v podnikaní, hovorí na margo
svojho titulu MBA Csaba Farkas. ,,Nestačí len vytvárať profit, umenie tkvie v optimálnom uspokojení
záujmov všetkých zúčastnených strán," tvrdí. Práve to si podľa vlastných slov uvedomil počas štúdia.
Farkas získal známy manažérsky titul diaľkovo na britskej Open University, predtým skončil
elektrotechniku v odbore elektroinžinier elektrotechnik - vrátane doktorátu - na Technickej univerzite v
Košiciach. No chcel si zlepšiť manažérske schopnosti a rozšíriť si obzory aj ďalším štúdiom. ,,Tešilo ma,
že som sa donútil študovať po anglicky. Prvý ročník bol po slovensky, ďalšie v angličtine," vysvetľuje s
tým, že práve zdokonalenie sa v cudzom jazyku je obrovskou priadnou hodnotou účasti na programe
MBA. Do štúdia sa vrhol z vlastnej iniciatívy, zamestnávateľ to od neho nepožadoval. ,,Neštudoval som
kvôli titulu, ale kvôli vedomostiam," tvrdí jednoznačne. Páčila sa mu férovosť lektorov a ich ochota
pomáhať aj mimo vyučovania. Okrem toho, tak ako väčšina absolventov MBA, zdôrazňuje prepojenosť
praxe a teórie. ,,V našom školstve sa kladie veľký dôraz na teóriu. Pri MBA hodnotili recitáciu čistej
teórie na známku nedostatočná. Jedine kombinácia teórie s praktickým využitím je tam hodnotená
kladne," zdôrazňuje Farkas pre HN. A jedným dychom uzatvára, že do štúdia by sa vrhol znova. ,,Áno,
za podmienky podpory rodiny. Bez nej nie. Vo voľnom čase pomôcť deťom s domácou úlohou a potom
riešiť svoje zadanie vyžaduje silnú vôľu a čas." (fnk)
"Tešilo ma, že som sa donútil študovať po anglicky.
Miroslav Antalík Senior investment manager EnerCap, Power Fund absolvent ESCP Europe
Pozor na výber školy. Je ich priveľa
Miroslav Antalík patrí k ľuďom, ktorých titul - konkrétne MBA, vyšvihol nahor. ,,S MBA som mal väčšiu
šancu na postup v kariére," hovorí. Získal ho na pražskej škole ESCP Europe. ,,A aj vďaka MBA som
začal pracovať v prestížnej oblasti private equity," dodáva úspešný manažér. Antalík predtým študoval
na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. ,,Toto štúdium je však zamerané skôr na teóriu, než na prax,"
potvrdzuje problém nášho i českého školstva. Preto sa rozhodol pre MBA. Dobrovoľne. ,,Nedefinoval by
som to tak, že zamestnávateľ odo mňa požaduje MBA, ale môžem potvrdiť, že tento titul je hlavne vo
svete financií, či už hovoríme o investičnom bankovníctve alebo private equity, považovaný za veľké
plus," hovorí. Za pozitívum tohto programu považuje napríklad výučbu v malých skupinkách. ,,Študent sa
musí pritom naučiť hrať tímovo, hľadať neobvyklé riešenia rôznych situácií a byť kreatívny. Prístup
vyučujúcich je individuálny." Antalík však poukazuje na príliš veľký počet inštitúcií, ktoré ponúkajú
štúdium MBA: ,,Prípadným uchádzačom by som však odporučil pozorne si vybrať školu. Mám totiž pocit,
že v poslednom čase je MBA možné študovať takmer kdekoľvek a akokoľvek a kvalita štúdia je rôzna.
Zameral by som sa na overené business schools," uzatvára. (fnk)
"Mám pocit, že v poslednom čase je MBA možné študovať takmer kdekoľvek a akokoľvek.
Prílohu pripravili: František Kvarda, frantisek.kvarda@ecopress.sk, Paulína Nedavašková,
paulina.nedavaskova@ecopress.sk
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26. Mužská elita v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 08/03/2013; 57/2013; s.: 40; VOLEJBAL; ku, luc]

CEZ VÍKEND VYVRCHOLÍ STREDOEURÓPSKA LIGA VO VOLEJBALE ZÁVEREČNÝMI FINAL FOUR
AJ S DVOMA SLOVENSKÝMI ZÁSTUPCAMI
Aj keď v slovenskej extralige na dvere už klope play-off, pozornosť volejbalového fanúšika sa počas
víkendu sústredí na vyvrcholenie stredoeurópskej ligy (MEL). Na záverečných turnajoch Final Four bude
mať dvojnásobné zastúpenie i náš klubový volejbal. Ženy Slávie EU Bratislava sa predstavia v
slovinskom Maribore, muži Volley Teamu UNICEF Bratislava dokonca najlepšie tri tímy po základnej
časti budú v sobotu a v nedeľu hostiť v Hant aréne.
TRÉNOVALI V DRUHEJ HALE
Náš vicemajster Volley Team UNICEF si účasť vo Final Four zabezpečil ako organizátor už dávnejšie. V
základnej časti sa dlho držal na tretej priečke, po prehre v Aich Dobe 1:3 v poslednom kole klesol na
štvrtú a po kontumačnom víťazstve Humenčanov s chorvátskou Kaštelou 3:0 (hostia na posledný zápas
na východné Slovensko nepricestovali) obsadil nakoniec piate miesto. To však nič nemení na jeho
plánoch obstáť v konkurencii dvoch pravidelných účastníkov Ligy majstrov – slovinskej Ľubľane a
rakúskeho Innsbrucku – či rakúskeho vicemajstra Aich Dobu čo najlepšie. "V príprave na záverečný
turnaj nám trocha robila starosti rekonštrukcia osvetlenia v Hant aréne, preto sme celý týždeň trénovali v
športovej hale Mladosť. Verím, že to bude hotové a aj keď sme v domácom prostredí nemohli trénovať,
tak sa s tým popasujeme," poznamenal tréner a zároveň generálny manažér Volley Teamu Branko
Pistovič. Ako sme v našom denníku informovali začiatkom týždňa, v kádri "bielych tigrov" už nefiguruje
švédsky univerzál Martin Larsson. Tomu chcelo vedenie klubu nespokojné s jeho výkonmi znížiť plat a
doplatiť mu ho v prípade návratu formy. Larsson to však odmietol, neukázal sa na poslednom zápase a
ani na tréningoch a rieši sa rozviazanie kontraktu s ním. Na jeho poste sa objavil člen širšieho
reprezentačného kádra Matej Hukel. "Maťo mal dlhšie problémy s chrbtom a teší ma, že sa uzdravil. S
ním v zostave stúpla naša sila nielen v útoku, ale aj na bloku," dodal Pistovič. Výpravy Ľubľany a Aich
Dobu pricestujú do Bratislavy dnes, obhajca prvenstva v MEL Innsbruck vedený reprezentačným
trénerom slovenských volejbalistov Štefanom Chrtianskym sa ohlásil už včera. V stredu totiž odohral
druhý zápas štvrťfinále rakúskeho play-off na pôde hotVolleysu Viedeň. S tímom, do ktorého v decembri
prestúpil práve z Bratislavy blokár Richard Nemec, prekvapujúco prehral 1:3 a Viedenčania tak vyrovnali
sériu na 1:1. Volley Team v zajtrajšom semifinále narazí na víťaza základnej časti ACH Volley Ľubľana.
"Aj slovinský majster má v porovnaní so začiatkom sezóny zmeny v kádri, keď Srb Kovačevič odišiel do
Modeny a Američan Yablonsky do Dubaja, na súpisku naopak doplnil môjho vrstovníka 37-ročného
Pleška. Uvidíme, aká je jeho aktuálna sila. Pravdou je, že v základnej časti sme s Ľubľanou v dvoch
zápasoch nevyhrali ani set, ale to nás nestraší. O finalistovi rozhodne jediný duel, v ktorom je síce
favoritom súper, no my hráme doma," dodal. Pistoviča by po nedeľňajších záverečných dueloch potešila
medaila. "Čím cennejšia, tým väčšia by bola naša radosť. Ideme si turnaj užiť, chceme urobiť dobré
meno pre náš klubový volejbal." Pre účasť vo Final Four si Bratislavčania posúvali termíny štvrťfinále
play-off so Starou Ľubovňou, sériu začnú doma až v utorok. Ako je známe, ako víťaz Slovenského
pohára mali 6. marca bojovať v Prostějove s víťazom Českého pohára Duklou Liberec o ČeskoSlovenský pohár, pre vyťaženosť vojakov sa však mužské i ženské finále zrušilo. Aj keď sa najnovšie
spomínal náhradný termín 19. marca, definitíva zatiaľ nie je známa.
HANČÍK: TONKA MUSÍ ÍSŤ
Volejbalistky Slávie Ekonomická univerzita Bratislava si účasť vo Final Four MEL vybojovali druhý raz
za sebou. "Do Mariboru odcestujeme s najväčšou pravdepodobnosťou v sobotu okolo obeda. Sú to tri
hodinky, takže by sme mali všetko v pohode stihnúť," povedal nám tréner obhajkýň bronzových medailí z
uplynulej sezóny Martin Hančík. Keďže si jednotliví účastníci hradia kompletné náklady sami, vedenie
klubu zvažovalo, či záverečný turnaj neabsolvuje "na otočku", teda či sa v sobotu nevráti a v nedeľu
pocestuje späť. "Športovo je však lepšie zostať, aby mali dievčatá čas na regeneráciu a prípravu na
nedeľňajší duel." Slávistky nepríjemne zaskočilo ochorenie kľúčovej hráčky tímu Antónie Golitkovej. "V
stredu sa pred zápasom štvrťfinále play-off extraligy proti COP Nitra necítila dobre. Teplotu našťastie
nemala, naordinovali sme jej oddych, hádam to nebude nič vážne. Tonka jednoducho musí ísť.
Spoliehame sa na ňu. Aj v stredajšom zápase, ktorý sme vyhrali 3:0, bolo vidieť, ako veľmi je pre
družstvo potrebná. Pre zápasy Final Four, ktoré nás čakajú cez víkend, ešte viac," zdôraznil Martin
Hančík. (ku+luc)
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27. Predávate nehnuteľnosť? AMATÉRSKY PREDAJ VÁS MÔŽE PRIPRAVIŤ AŽ O
20 %
[Téma: Ekonomická univerzita; Môj dom; 06/03/2013; 03/2013; s.: 98,99; financie; ING. MARTIN ČAPO]

TEXT ING. MARTIN ČAPO FOTO THINKSTOCK.CZ
Finančná kríza v roku 2008 dramaticky zmenila pravidlá fungovania realitného trhu, a to nielen na
Slovensku. Zásada, že ceny nehnuteľností môžu iba rásť, stratila cez noc platnosť.
Pred rokom 2008 stačilo, aby si predávajúci napísal súkromný inzerát, a všetko bolo vyriešené.
Nezáležalo na tom, že jeho inzerát nemal fotky, ani na tom, že cena bola nad úrovňou toho, čo
akceptuje trh, alebo že nehnuteľnosť bola v zlom stave a na obhliadkach neuprataná. Relatívne rýchlo
rastúce ceny a s nimi spojený až nekriticky kupujúci dopyt prekonal aj takéto elementárne nedostatky
predaja. O KROK VPREDU Dnešná situácia je však diametrálne odlišná. Za neprofesionálny predaj sa
platí 10- až 20-percentnými stratami na predajnej cene alebo mesiacmi, ba až rokmi, keď nehnuteľnosť
čaká na predaj. Predaj na trhu, kde sú ceny stabilné, respektíve klesajú, si vyžaduje dokonalú prípravu a
perfektnú realizáciu každého kroku. Či už hovoríme o stanovení ponukovej ceny, úprave nehnuteľnosti,
jej prezentácii na internete a v tlači, alebo o vedení rokovania so záujemcami, pri každom kroku musí byť
predávajúci informovanejší a urobiť viac práce ako iný predávajúci s porovnateľnou ponukou - jeho
konkurent. V tejto situácii má stále väčší význam úloha dobrého realitného makléra. Tvrdiť, že ako
majiteľ všetko zvládnem sám, je podľa môjho názoru naozaj odvážne. Sám zo skúsenosti môžem
potvrdiť, že realitný trh sa tak dynamicky mení, že len 6-mesačná absencia makléra spôsobí, že nemá
všetky najaktuálnejšie informácie potrebné na to, aby stopercentne predal. Čo potom situácia majiteľa,
ktorý predáva svoju prvú alebo druhú, alebo aj tretiu nehnuteľnosť. Najbolestivejším bodom
predávajúceho v kríze je pritom fakt, že nehnuteľnosť, ktorú mohol predať pred krízou za istú cenu,
môže po kríze predať za podstatne menej. Ak sa však zamyslíme, zistíme, že táto strata, aj keď
významná, je pre väčšinu predávajúcich len relatívna. Ak prostriedky z predaja nehnuteľnosti investujú
opäť do kúpy (väčšej, novšej či lepšie situovanej nehnuteľnosti), stratu, ku ktorej došlo pri predaji,
vykompenzujú ziskom vyplývajúcim z nižšej kúpnej ceny novej nehnuteľnosti. Krízový pohyb ceny sa
totiž dotkne obidvoch strán. Svoj zisk z predaja majiteľ dosiahne v kríze práve tak, že svoju nehnuteľnosť
predá relatívne lepšie, ako sa predali ostatné porovnateľné ponuky. www.riesimebyvanie.sk
MARTIN ČAPO V roku 2004 založil a vedie realitnú kanceláriu Riešime bývanie s pôsobnosťou na
rezidenčnom trhu v bratislavskom regióne. Je autorom realitného manuálu Kupujeme
nehnuteľnosť/Predávame nehnuteľnosť. Pôsobí ako arbiter relácie TV Joj Nové bývanie. Pravidelne
prispieva do rôznych médií na tému reality. Prednáša externe na fakultách Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Aby vás prípadný pokles cien nehnuteľností neprišiel zbytočne draho, venujte dostatok času správnemu
marketingu.
8 RÁD, AKO DOBRE PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ
Prvý dojem z predávanej nehnuteľnosti, ale aj z predávajúceho sa nedá už nikdy zmeniť. Myslite na to
skôr, než otvoríte dvere prvému záujemcovi.
1 Lepšie sa predávajú nehnuteľnosti s menším počtom kusov nábytku. Ak máte možnosť, starý nábytok
odvezte na chatu alebo uskladnite v pivnici.
2 Pri predaji sa zamerajte najmä na kuchyňu a kúpeľňu, ktoré sa z hľadiska dojmu hodnotia veľmi
vysoko. Nezabúdajte, že o kúpe nehnuteľnosti rozhodujú najmä ženy.
3 Prvý dojem sa dá vylepšiť vymaľovaním stien neutrálnou farbou, umytím okien, prebrúsením a
natretím drevenej podlahy, odstránením vŕzgania dverí a podobne. Minimálne investície sa v tomto
prípade oplatia a zúročia sa pri predaji nehnuteľnosti.
4 Vyvetrajte a odstráňte zápach. Cigaretový dym či pach zvierat odradia od kúpy.
5 Odložte všetko, čo je osobné, napríklad rodinné fotografie, cenné zbierky alebo pohľadnice. Záujemca
o kúpu sa musí s nehnuteľnosťou stotožniť a nezaťažovať sa emóciami, preto mu treba ukázať
univerzálny priestor.
6 Zútulnite priestor textíliami, dekoráciami, vankúšmi či čerstvými kvetinami vo váze. Vytvoríte domov,
do ktorého sa bude chcieť každý nasťahovať.
7 Využite služby kvalitného realitného makléra a požiadajte ho o radu. Poskytne vám množstvo nápadov
na zlepšenie.
8 Dobrá zmluva o predaji nehnuteľnosti vás ochráni pred problémami, preto nepodceňujte jej prípravu.
Nechajte si ju vypracovať právnikom alebo realitným maklérom.
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28. Zo spoločnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 07/03/2013; 03/2013; s.: 50; život a kariéra; redakcia]
PRVÁ ŠTÚDIA O AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE. Ekonomická univerzita v Bratislave pripraví prvú
ucelenú vedeckú štúdiu v histórii Slovenska, ktorej cieľom je komplexne zmapovať vplyv automobilovej
výroby na ekonomiku krajiny. To všetko vrátane dopadu na vývoj miezd, zamestnanosti či
spotrebiteľského dopytu domácností. Zmluvu o novom projekte podpísali Rudolf Sivák, rektor EU v
Bratislave, a prezident ZAP SR Jaroslav Holeček.
VIANOČNÁ ZBIERKA. V predvianočnom období usporiadala spoločnosť Kia Motors Slovakia verejnú
zbierku zameranú na materiálnu pomoc pre pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.
Takmer 80 výrobných zamestnancov vyrazilo do ulíc Žiliny, aby za symbolické euro predávali vianočné
darčeky, ktoré zhotovili v spolupráci s chránenou dielňou Prístav nádeje z Banskej Bystrice. Výťažok zo
zbierky bol vyše tisíc eur.
POMOC PRI VÝUKE. Viceprezident útvaru Administratíva spoločnosti Kia Motors Slovakia, Kyo-Man
Song v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch slávnostne odovzdal zástupcom stredných
odborných škôl z celého Slovenska a Žilinskej univerzite 6 automobilov a jeden diagnostický prístroj na
vzdelávacie účely. Závod od roku 2006 daroval školám a univerzitám spolu už 99 vozidiel, 69 motorov,
54 rôznych automobilových komponentov a 5 diagnostických prístrojov.
OCENENIE PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV. Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia vyhlásila svojich
najlepších obchodných partnerov za rok 2012. Absolútnym víťazom v predaji produktov HP za rok 2012
sa stala spoločnosť Datalan, ktorá zaznamenala prvenstvo aj v kategórii komerčného partnera s
najväčším obratom PC produktov. Ocenenie najlepšieho distribútora v predaji HP produktov si odniesla
spoločnosť eD´ system Slovakia.
PODNIKATEĽ ROKA 2012 V SR. Stal sa ním Vladimír Levársky, riaditeľ spoločnosti OMS, spol. s r.o.
Prestížne ocenenie si na slávnostnom ceremoniáli v bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton prevzal z
rúk vedúceho partnera Ernst & Young Stana Jakubeka, vyhlasovateľa súťaže. Titul Podnikateľ roka 2012
v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS s.r.o., a držiteľom titulu Začínajúci
podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský zo spoločnosti 2muse, s.r.o..
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29. Škola volá - ale koho, kam a prečo?
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 07/03/2013; 03/2013; s.: 44,45; život a kariéra; Marián
Hudec]
Stredoškoláci si vysokú školu vyberajú najmä podľa jej zamerania a úspešnosti uplatnenia absolventov.
Na škole získané vedomosti im na zvládnutie prijímačiek nestačia.
Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Ekonomická univerzita v Bratislave medzi návštevníkmi
Informačného dňa, ktorý sa uskutočnil začiatkom februára tohto roka. Ešte sa musia učiť. Stredoškoláci
si vysokú školu vyberajú najmä podľa jej zamerania, úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu práce a
aj podľa zverejňovaných rebríčkov kvality. Za významný bonus považujú aj možnosť odborne sa
vzdelávať v cudzom jazyku. Viac ako polovica z nich svoje doteraz získané vedomosti nepovažuje za
dostatočné na úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov.
Uplatnenie absolventa rozhoduje. Zameranie štúdia a uplatnenie absolventov po ukončení štúdia tvorilo
až 60 percent odpovedí na otázku podľa čoho sa rozhodujete pri výbere VŠ. Takmer pätinu potom
predstavovali hodnotenia kvality jednotlivých vzdelávacích inštitúcií. Za ďalšie významné parametre
považujú končiaci stredoškoláci odborné vzdelávanie v cudzom jazyku či v zahraničí (20 percent
odpovedí), technické vybavenie školy a kvalitu jej pedagógov (zhodne po 18 perc.).
Príprava na svet. S týmto zistením korešponduje aj záujem budúcich vysokoškolákov absolvovať časť
štúdia v inom ako slovenskom jazyku - privítalo by to až 68 percent respondentov, ktorí odpovedali na
túto otázku. Prieskum Ekonomickej univerzity potvrdil trend preferovania druhého stupňa
vysokoškolského štúdia pred bakalárskym. Súvisí to aj s vyšším záujmom o magistrov a inžinierov zo
strany zamestnávateľov. Súhlas s ukončením len prvého stupňa štúdia tvoril iba 17 percent všetkých
odpovedí.
Slabá úroveň? Pozoruhodný je však názor stredoškolákov na svoje vlastné vedomosti, ktoré získali

počas štúdia. Len 22 percent ich považuje za dostatočné na zvládnutie prijímacích skúšok, viac ako
polovica radšej absolvuje prípravné kurzy na prijímačky. Aby zvýšili svoje šance na prijatie, drvivá
väčšina z nich si podáva prihlášku na viacero škôl.
Všetko je na webe. Z prieskumu Ekonomickej univerzity vyplýva aj skutočnosť, že pre mladých ľudí,
ktorí si podávajú p rihlášku, je kľúčovým médiom internet. Viac ako 80 percent totiž považuje webovské
stránky univerzít a VŠ za svoj primárny zdroj informácií. Pre 15 percent sú najdôležitejšie špecializované
prílohy, ktoré vydávajú tlačové periodiká. A len jedno percento uchádzačov sa orientuje hlavne podľa
informácií z televízie či rádia.
Záleží na profesii. V tejto súvislosti je tiež zaujímavá súčasná situácia stredných odborných škôl, ktoré
by mali pripravovať mladých nie na ďalšie štúdium, ale už na zapojenie do práce. Vláda ich chce v tomto
roku posilniť, pretože na pracovnom trhu chýbajú kvalifikovaní remeselníci a ľudia s technickým
vzdelaním. Minister školstva Dušan Čaplovič tvrdí, že stredné odborné školy treba zatraktívniť. O to sa
usiluje aj sekcia Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK s celoslovenskou
pôsobnosťou v Žiline. Viac už o tom v rozhovore s jej predsedom Rudolfom Michalcom.
Prečo je na trhu práce toľko nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl, keď ich má byť
nedostatok?
R. Michalec: Toto je oveľa komplexnejší problém ako sú len štatistické čísla. Pravdou je, že je málo
kvalifikovaných pracovníkov vo všeobecnosti, teda aj absolventov, najmä pokiaľ ide tzv. neatraktívne
učebné a študijné odbory v strojárstve, stavebníctve, elektrotechnike a v doprave. Títo si ťažšie zháňajú
robotu. Absolventi stredných odborných učilíšť v súčasnej situácii majú menšie šance vo firmách aj
preto, že majú málo praxe.
Na verejnosti je slabá propagácia odborných škôl. Ako sa dá zlepšiť?
R. Michalec: Sekcia od svojho začiatku v 1995, keď sa začali prejavovať prvé signály nezáujmu o
učebné a študijné odbory, prezentuje odborné vzdelávane všetkými možnými spôsobmi a formami.
Propagáciou medzi zamestnávateľmi, žiakmi základných škôl, odborným vzdelávaním, organizáciou
odborných seminárov alebo konferencií. Organizujeme aj celoslovenské súťaže odborných zručností
najmä v tých odboroch, ktoré vyžadujú väčšie zviditeľnenie. Sekcia už od roku 1993 organizuje v
spolupráci so SOŠ záverečné a neskôr i maturitné skúšky, a to s účasťou zástupcu SOPK v skúšobných
komisiách. Úspešní absolventi získavajú k výučnému listu aj ,,Osvedčenie SOPK," ktoré je uznávané
medzi domácimi zamestnávateľmi, ale najmä v zahraničí. To sú len čiastkové aktivity sekcie v
propagovaní stredných odborných škôl a odborného vzdelávania.
Stredné odborné školy nedávno kritizovali, že sú málo spojené s praxou. Ako je to v súčasnosti?
R. Michalec: Nesúhlasím s tým. Je to veľmi povrchné a málo pravdepodobné. Žiadna SOŠ, ktorá by
nespolupracovala so zamestnávateľmi, profesijnými zväzmi, stavovskými organizáciami, by asi ťažko
mohla vychovávať kvalifikovanú pracovnú silu len vo svojich pracoviskách (dielňach). Školy veľmi
intenzívne spolupracujú s firmami, pričom sú aj pozitívne výsledky. Môžem uviesť jeden konkrétny
príklad. Dopravná akadémia v tomto školskom roku spolupracuje v praktickom vyučovaní s takmer 150
podnikateľskými i nepodnikateľskými subjektmi.
Ste aj riaditeľom Dopravnej akadémie v Žiline. Od začiatku januára tu máte Centrum odborného
vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel. Čo je jeho hlavnou náplňou?
R. Michalec: Je to najmä výchovno-vzdelávací proces žiakov SOŠ s dôrazom na kvalitu vyučovania a
uplatnenie sa absolventov na trhu práce. Sú to rekvalifikačné kurzy pre záujemcov i firmy, celoživotné
vzdelávanie, koncepčná a odborná činnosť v kvalifikácii učiteľov odborných predmetov a majstrov
odbornej výchovy. Je to i odborné poradenstvo a ďalšie aktivity pre žiakov našej školy a iných stredných
odborných škôl, ktorí sa vzdelávajú v odboroch pre automobilový priemysel. V praktickom vyučovaní
môžu naši žiaci i ostatných škôl získať vodičský preukaz na osobné motorové vozidlá.
Marián Hudec
Výber školy je pre mladých dosť náročný: našťastie sa rozhodujú nielen pre peniaze
Školy veľmi intenzívne spolupracujú s firmami: Rudolf Michalec, SOPK Žilina
Peniaze nerozhodujú
Podľa čoho sa rozhoduješ pri výbere vysokej školy?

18 % Hodnotenia kvality jednotlivých VŠ
29 % Uplatnenie jej absolventov po skončení štúdia
12 % Mzda jej absolventov po skončení štúdia
31 % Zameranie a obsah štúdia
10 % Podľa referencií a odporúčaní od známych alebo rodičov
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30. Tlačová konferencia: Slovenka roka 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 11/03/2013; Redakcia]
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po piatykrát vyhlasujú
anketu Slovenka roka 2013. Anketa je pokračovaním podujatia, ktoré Slovenka organizovala v minulých
rokoch pod názvom Žena a Muž roka. Jej filozofiou je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné
vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou roka 2009 sa na základe čitateľského hlasovania stala primárka II. Detskej kliniky
Fakultnej nemocnice s poliklinikou MUDr. Anna Hlavatá. Absolútnou Slovenkou roka 2010 sa stala
zástupkyňa riaditeľa Fakultnej nemocnice na bratislavských kramároch Doc. MUDr. Štefánia Moricová.
Absolútnou Slovenkou roka 2011 sa stala riaditeľka J&T banky Ing. Monika Céreová. V roku 2012 sa
absolútnou Slovenkou roka stala podnikateľka Natália Vicsápiová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriach:
umenie a kultúra,
média a komunikácia,
veda a výskum,
zdravotníctvo,
biznis a manažment,
šport,
charita,
vzdelávanie a podpora mladých talentov.
Aadeptky na Slovenku roka 2013 vyberala nominačná komisia v zložení: prvá dáma SR Ing. Silvia
Gašparovičová, minister kultúry Marek Maďarič, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza - 1.
slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti RNDr. Tomislav Jurík, generálny riaditeľ RTVS Václav Mika,
generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, rektor Ekonomickej univerzity v bratislave prof. Ing. Rudolf
Sivák, predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Ing.
Erich Feix, csc., Ing. Marián Gajdoš zo spoločnosti Gamo, a.s., PhDr. Elvíra Chadimová za Top centrum
podnikateliek, generálny riaditeľ CK Hydrotour Mikuláš Milko; generálna riaditeľka Turčianskych kúpeľov
Zuzana Ďurinová, poslanec európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik, šéfredaktorka týždenníka
Slovenka Mgr. Mária Miková.
Nominantky ankety boli verejnosti predstavené na tlačovej konferencii 11. marca 2013 o 9.30 hod. v
hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave a v týždenníku Slovenka. Anketu podporia aj mediálne vstupy v
RTVS. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou sms hlasovania a čitatelia
Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na http://www.zenskyweb.sk.
Galavečer, na ktorom predstavíme absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2013 a víťazky jednotlivých
kategórií, sa uskutoční 20. mája 2013 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky prevezmú z rúk sochárky Jany Brisudovej.
Slávnostný večer môžete sledovať v priamom prenose na Jednotke RTVS. Záštitu nad slávnostným
podujatím už po piatykrát prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
Zdroj - RED
Foto: Dušan Kittler
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31. MobileRulezz 2013: Beží registrácia na konferenciu, študenti majú zľavu
[Téma: Ekonomická univerzita; mobilmania.sk; 14/03/2013; mobilmania.sk; Martin Kuchár]

Včerajším dňom sa začala registrácia účastníkov na konferenciu MobileRulezz. Na už treťom ročníku
poprednej slovenskej konferencie sa stretnú odborníci aj fanúšikovia moderných technológií.
Vstupné:
199 eur
99 eur (študenti)
49 eur (prvých desať študentov)
Tento rok sa konferencia o mobilnom marketingu uskutoční 23. apríla v novej aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave.
Orange, ako hlavný partner podujatia, podporí účasť študentov, ktorí budú mať zľavnené vstupné 99 eur.
Prvých desať najrýchlejších pritom za vstupenku zaplatí 49 eur. Prihlásenie je možné od stredy 13.
marca na webe MobileRulezz.sk/2013.
Spoluorganizátorom podujatia sú aj technologické weby Azetu – MobilMania.sk a Živé.sk. Na konferencii
budeme mať vlastný stánok, kde si budete môcť naživo pozrieť najnovšie novinky na trhu, či s
redaktormi prediskutovať rôzne témy.
Tweet
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32. ZAČÍNA SA REGISTRÁCIA NA MobileRulezz 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; mobil.sk; 13/03/2013; mobil.sk; Autor - Peter Sumec]
Dnes sa začala registrácia účastníkov na konferenciu MobileRulezz. Na nej sa už po tretíkrát stretnú
odborníci aj fanúšikovia moderných technológií. Vďaka Orangeu, hlavnému partnerovi podujatia, si
študenti budú môcť zakúpiť vstupenky s až 75 % zľavou.
MobileRulezz 2013 je už v poradí tretím ročníkom úspešnej konferencie o mobilnom marketingu. Tento
rok sa uskutoční 23. apríla v novej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Účastníci sa dozvedia,
aké sú najnovšie trendy zo sveta mobilného marketingu, inovatívne formy reklamy na mobilných
zariadeniach či inšpirácie zo sveta mobilných aplikácií.
Počas dňa budú prebiehať workshopy venované bezpečnosti mobilných aplikácií a tvorbe aplikácií pre
jednotlivé mobilné platformy. Konferencia je primárne určená marketingovým pracovníkom, manažérom,
zamestnancom kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácií, ale aj novinárom
či blogerom.
Aj tento rok sa očakáva vysoký záujem zo strany študentov vysokých škôl. Hlavný partner MobileRulezz,
spoločnosť Orange Slovensko, podporí účasť študentov na konferencii. Prví desiati študenti budú mať
vstup na konferenciu so 75 % zľavou, teda za 49 eur, namiesto pôvodných 199 eur. Ďalší študenti budú
môcť využiť zľavnené vstupné za 99 eur. Prihlasovanie účastníkov na konferenciu bude možné od 13.
marca, a to prostredníctvom webovej stránky http://mobile.rulezz.sk/2013/ .
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33. Začína sa registrácia na MobileRulezz 2013, študenti vďaka Orangeu získajú
výhodnejšie podmienky
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 13/03/2013; topky.sk; PR článok]
BRATISLAVA – Už v stredu 13. marca sa začne registrácia účastníkov na konferenciu MobileRulezz. Na
nej sa už po tretíkrát stretnú odborníci aj fanúšikovia moderných technológií. Vďaka Orangeu, hlavnému
partnerovi podujatia, si študenti budú môcť zakúpiť vstupenky s až 75 % zľavou.
MobileRulezz 2013 je už v poradí tretím ročníkom úspešnej konferencie o mobilnom marketingu. Tento
rok sa uskutoční 23. apríla v novej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Účastníci sa dozvedia,
aké sú najnovšie trendy zo sveta mobilného marketingu, inovatívne formy reklamy na mobilných
zariadeniach či inšpirácie zo sveta mobilných aplikácií. Počas dňa budú prebiehať workshopy venované
bezpečnosti mobilných aplikácií a tvorbe aplikácií pre jednotlivé mobilné platformy. Konferencia je
primárne určená marketingovým pracovníkom, manažérom, zamestnancom kreatívnych a
komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácií, ale aj novinárom či blogerom.

Aj tento rok sa očakáva vysoký záujem zo strany študentov vysokých škôl. Hlavný partner MobileRulezz,
spoločnosť Orange Slovensko, podporí účasť študentov na konferencii. Prví desiati študenti budú mať
vstup na konferenciu so 75 % zľavou, teda za 49 eur, namiesto pôvodných 199 eur. Ďalší študenti budú
môcť využiť zľavnené vstupné za 99 eur. Prihlasovanie účastníkov na konferenciu bude možné od 13.
marca, a to prostredníctvom webovej stránky http://mobile.rulezz.sk/2013/.
- reklamná správa -
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34. ZAČÍNA SA REGISTRÁCIA NA MobileRulezz 2013, ŠTUDENTI VĎAKA
ORANGEU ZÍSKAJÚ VÝHODNEJŠIE PODMIENKY
[Téma: Ekonomická univerzita; mediahit.sk; 13/03/2013; Tlačové správy; red]
Tlačové správy
Bratislava, 12. marca 2013 – Už v stredu 13. marca sa začne registrácia účastníkov na konferenciu
MobileRulezz. Na nej sa už po tretíkrát stretnú odborníci aj fanúšikovia moderných technológií. Vďaka
Orangeu, hlavnému partnerovi podujatia, si študenti budú môcť zakúpiť vstupenky s až 75 % zľavou.
MobileRulezz 2013 je už v poradí tretím ročníkom úspešnej konferencie o mobilnom marketingu. Tento
rok sa uskutoční 23. apríla v novej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Účastníci sa dozvedia,
aké sú najnovšie trendy zo sveta mobilného marketingu, inovatívne formy reklamy na mobilných
zariadeniach či inšpirácie zo sveta mobilných aplikácií. Počas dňa budú prebiehať workshopy venované
bezpečnosti mobilných aplikácií a tvorbe aplikácií pre jednotlivé mobilné platformy. Konferencia je
primárne určená marketingovým pracovníkom, manažérom, zamestnancom kreatívnych a
komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácií, ale aj novinárom či blogerom.
Aj tento rok sa očakáva vysoký záujem zo strany študentov vysokých škôl. Hlavný partner MobileRulezz,
spoločnosť Orange Slovensko, podporí účasť študentov na konferencii. Prví desiati študenti budú mať
vstup na konferenciu so 75 % zľavou, teda za 49 eur, namiesto pôvodných 199 eur. Ďalší študenti budú
môcť využiť zľavnené vstupné za 99 eur. Prihlasovanie účastníkov na konferenciu bude možné od 13.
marca, a to prostredníctvom webovej stránky http://mobile.rulezz.sk/2013/.
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35. MobileRulezz 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; server.sk; 13/03/2013; tech.server.sk; red]
red
Už v stredu 13. marca sa začne registrácia účastníkov na konferenciu MobileRulezz.
MobileRulezz 2013 je už v poradí tretím ročníkom úspešnej konferencie o mobilnom marketingu. Tento
rok sa uskutoční 23. apríla v novej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Účastníci sa dozvedia,
aké sú najnovšie trendy zo sveta mobilného marketingu, inovatívne formy reklamy na mobilných
zariadeniach či inšpirácie zo sveta mobilných aplikácií.
Počas dňa budú prebiehať workshopy venované bezpečnosti mobilných aplikácií a tvorbe aplikácií pre
jednotlivé mobilné platformy. Konferencia je primárne určená marketingovým pracovníkom, manažérom,
zamestnancom kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácií, ale aj novinárom
či blogerom.
Aj tento rok sa očakáva vysoký záujem zo strany študentov vysokých škôl. Hlavný partner MobileRulezz,
spoločnosť Orange Slovensko, podporí účasť študentov na konferencii. Prví desiati študenti budú mať
vstup na konferenciu so 75 % zľavou, teda za 49 eur, namiesto pôvodných 199 eur. Ďalší študenti budú
môcť využiť zľavnené vstupné za 99 eur.
Prihlasovanie účastníkov na konferenciu bude možné od 13. marca, a to prostredníctvom webovej
stránky MobileRulezz 2013.
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36. Za podvody pri bakalárke či diplomovke môžu vysokoškoláka vylúčiť
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 14/03/2013; Slovensko; Stanislava Harkotová]
BRATISLAVA - Na podvody pri bakalárke či diplomovke môže vysokoškolák doplatiť vylúčením zo
štúdia. Verejne potrestaných za plagiátorstvo či vypracovanie záverečnej práce druhou osobou zatiaľ
niet.
Študenti dnes majú povinné vložiť svoju záverečnú prácu do ich centrálneho registra, kde prejde
kontrolou originality. Jej výsledok má následne k dispozícii štátnicová komisia.
Pavol Sovák, prorektor Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach, poznamenal, že tá môže na základe
vysokého prekryvu, respektíve zlej citovanosti pôvodných textov nariadiť študentovi prácu prepracovať a
evidovať ju ako dočasne neobhájenú.
"Akceptovaná výška prekryvu je špecifická pre rôzne vedné disciplíny," podotkol.
Podľa jeho slov študenti UPJŠ zatiaľ nemajú s kontrolou problém. "S podozrením na kopírovanie
diplomových prác sme sa stretli len v niekoľkých prípadoch, pričom študenti svoje práce následne
prepracovali," doplnil.
Plagiáty zatiaľ nenašiel ani Theses
Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave Ján Pekár hovorí, že od roku 2009, keď zaviedli
antiplagiátorský systém Theses, nebola žiadna záverečná práca komisiou pre obhajoby označená ako
plagiát.
"Univerzita Komenského zatiaľ neodhalila žiadny podvod, v prípade nájdenej zvýšenej miery zhody
komisie posúdili, že miera zhody zodpovedá odboru a téme práce," uviedol.
Ak by sa stalo, že študent opisoval, komisia jeho prácu odmietne. "Prípad postúpi disciplinárnej komisii
fakulty, ktorá môže udeliť trest až vylúčenia zo štúdia," upozornil Pekár.
Jedna práca z troch tisícok
Prorektor Žilinskej univerzity Milan Trunkvalter tvrdí, pokiaľ systém overovania nebol zavedený, podvod
sa zistil ojedinele.
"V priemere to bola jedna práca za fakultu ročne z približne 2000 končiacich bakalárov a asi 1400
študentov 2. stupňa vysokoškolsho štúdia na celej univerzite," priblížil.
Po zavedení systému odhalovania cez centrálny register plagiát neodhalili ani v Žiline. "Nedokázali sme
ani cudzie vypracovanie záverečnej práce cudzou osobou alebo spoločnosťou, ktorá údajne tieto službypodklady ponúkajú za úhradu," doplnil Trunkvalter.
Zodpovednosť majú aj školitelia
Kľúčovú rolu pri záverečných prácach majú aj školitelia. Sú to práve oni, ktorí by mali kontrolovať, ako
študent postupuje, a tak minimalizovať podvodné správanie.
"Keďže sú v úzkom kontakte, školiteľ by mal včas spozorovať prípadné pochybenia, nedostatky či
absenciu vlastnej tvorivej práce. V takom prípade je povinný okamžite zasiahnuť," pripomína Lucia
Gunišová z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ani EU zatiaľ neriešila prípad plagiátorstva či práce,
ktorú by za študenta vypracoval niekto iný.
Sovák tvrdí, že taký podvod sa dá odhaliť. Podľa neho by sa totiž pri obhajobe ukázalo, že študent
nepozná detaily práce. "Takýto prípad sme však zatiaľ neriešili," poznamenal.
O dosť ťažšie sa podvádza v technických odboroch, keďže študenti musia ukázať aj aplikáciu
modelových situácií. "Napríklad na strojníckej fakulte sú témy tak špecifické, že doteraz neriešili žiadny
prípad plagiátorstva," tvrdí Trunkvalter.
Tresty by ukázali, že sa podvádzať neopláca
Zistiť to, či ide o plagiát alebo odovzdanie práce, ktorú za študenta napísal niekto iný, je podľa Renáty
Králikovej z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť vždy na škole.
Podľa nej je potrebné študentom už v prvých ročníkoch vysvetľovať, ako správne citovať, používať
literatúru, prečo je plagiát zlý a považuje sa za krádež. To, že ide o vhodnú prevenciu, potvrdzujú aj
prorektori.
"Druhá vec je dôsledne plagiáty trestať už počas štúdia," pripomenula. Podľa nej by akákoľvek práca,

ktorá by bola kopírovaná, mala znamenať nesplnenie podmienok pre absolvovanie predmetu a potrebu
jeho zopakovania. Ukázalo by sa, že podvádzať sa neopláca. Takáto prax na vysokých školách však
všeobecne chýba.
Sklon opisovať majú externisti
Používajú ju napríklad v Žiline. Tam riešia plagiátorov v disciplinárnom konaní už pri spracovávaní
semestrálnych prác. Sklon opisovať majú najmä externisti.
"V uplynulom roku sme riešili štyri prípady plagiátorstva pri spracovávaní semestrálnych prác k
predmetom z oblasti ekonomických teórií a tri v oblasti krízového manžmentu," poznamenal Trunkvalter.
To, ako vyzeralo riešenie situácie okolo opisovania cudzích myšlienok, sa nakoniec vždy dozvedia
študenti.
Problém okolo opisovania záverečných prác má v sebe i širší rozmer, ktorý môže skončiť na súde.
Študent sa totiž vedome pokúša získať vysokoškolský titul, ktorý mu prináša vyššiu spoločenskú prestíž,
čo môže byť vyhodnotené ako podvod.
Popis foto: Vysokoškoláci práve píšu svoje bakalárky a diplomovky. Ako odhaliť, že môžu podvádzať?
(Ilustračné foto) Zdroj - TASR
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37. Začína sa registrácia na MobileRulezz 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 14/03/2013; Tlačové správy; Redakcia]
Už v stredu 13. marca sa začne registrácia účastníkov na konferenciu MobileRulezz. Na nej sa už po
tretíkrát stretnú odborníci aj fanúšikovia moderných technológií. Vďaka Orangeu, hlavnému partnerovi
podujatia, si študenti budú môcť zakúpiť vstupenky s až 75 % zľavou. MobileRulezz 2013 je už v poradí
tretím ročníkom úspešnej konferencie o mobilnom marketingu. Tento rok sa uskutoční 23. apríla v novej
aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Účastníci sa dozvedia, aké sú najnovšie trendy zo sveta
mobilného marketingu, inovatívne formy reklamy na mobilných zariadeniach či inšpirácie zo sveta
mobilných aplikácií. Počas dňa budú prebiehať workshopy venované bezpečnosti mobilných aplikácií a
tvorbe aplikácií pre jednotlivé mobilné platformy. Konferencia je primárne určená marketingovým
pracovníkom, manažérom, zamestnancom kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných
aplikácií, ale aj novinárom či blogerom.
Aj tento rok sa očakáva vysoký záujem zo strany študentov vysokých škôl. Hlavný partner MobileRulezz,
spoločnosť Orange Slovensko, podporí účasť študentov na konferencii. Prví desiati študenti budú mať
vstup na konferenciu so 75 % zľavou, teda za 49 eur, namiesto pôvodných 199 eur. Ďalší študenti budú
môcť využiť zľavnené vstupné za 99 eur. Prihlasovanie účastníkov na konferenciu bude možné od 13.
marca, a to prostredníctvom webovej stránky http://mobile.rulezz.sk/2013/.
Zdroj - Orange
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38. Nespokojní obyvatelia bratislavskej Petržalky nechcú pod oknami novú
plaváreň
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 12:00; 14/03/2013; Žurnál Rádia Regina; z domova;
Michal Katuška]
Michal Katuška, moderátor RTVS: "Prekrikovanie, skákanie do reči a negatívne emócie. Verejná
diskusia o pripravovanej prvej plavárni v bratislavskej Petržalke rozdelila obyvateľov do dvoch táborov.
Jedni sa na novú plaváreň tešia, druhí varujú pred nedostatkom parkovacích miest. Vedenie mestskej
časti žiadajú, aby nestála pod ich oknami. Petržalský starosta však tvrdí, že iná možnosť nie je."
Michal Katuška, redaktor RTVS: "Asi 25 nespokojných obyvateľov, pod ktorých oknami má plaváreň
vyrásť, rázne žiadali vedenie Petržalky, aby plaváreň postavili na inom mieste. Stáť by mala v jej
centrálnej časti."
Obyvateľ Petržalky: "Ja som za plaváreň, ale urobme to niekde inde. Ak ju dáte sem, tak to nie."
Obyvateľ Petržalky: "Pýtal sa niekto, či skúmali dopravnú zaťaženosť Jiráskovej ulice? Vy nám tu stále
rozprávate, budem z okna pozerať a bude ma tam zaťažovať nová premávka a jedno s druhým."

Obyvateľka Petržalky. "Ja nebudem mať kde zaparkovať."
Obyvateľka Petržalky: "Toto je plaváreň? Kto má z toho osoh? Otravovanie ľudí v lokalite ktorí tam
bývajú a znepríjemňujú im život."
Michal Katuška, redaktor RTVS: "Okrem búrlivého vystúpenia v diskusii, spísali aj petíciu proti výstavbe
plavárne. Dodnes majú približne 300 podpisov. Okrem nedostatku parkovacích miest sa obávajú hlučnej
vzduchotechniky, straty zelene a hlučnosti návštevníkov plavárne. Starosta Vladimír Bajan vysvetľoval,
prečo nevybrali inú lokalitu."
Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava Petržalka: "Janíkove pole je nevykonateľný bez súbežných
investícií, ktoré by stáli násobok tej hodnoty tej plavárne. Hovorím o desiatkach miliónov. Čo sme
vylúčili, sú súkromné pozemky. Ekonomická univerzita, nedá sa to bez toho, že by sme to museli kúpiť
a na to nemáme."
Michal Katuška, redaktor RTVS: "Starosta vymenoval všetkých 10 lokalít, o ktorých sa uvažovalo v
minulosti. Vylúčil ich pre predraženie plavárne, či rozpor s územným plánom. Problémy s parkovaním
označil za problém celej Petržalky. Vyriešiť by ho mala nová parkovacia politika hlavného mesta.
Zdôraznil, že všetky technológie budúcej atrakcie sú vhodné medzi bytovú zástavbu. V diskusii sa len
ťažšie dostali k slovu aj zástancovia plavárne spomedzi bežných Petržalčanov."
Obyvateľ Petržalky. "Musím teda povedať, že tento zámer sa mi veľmi páči."
Obyvateľ Petržalky: "Určite to je lepšie využitie, ako keby na tom mieste sa postavila, prepáčte, 7poschodová hromadná garáž."
Michal Katuška, redaktor RTVS: "Plaváreň ešte nemá územné rozhodnutie. Starosta však uviedol, že z
možností plaváreň nepostaviť vôbec, alebo ju postaviť v tejto lokalite, vyberá druhú."
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39. Muž, ktorému nebolo v živote zle
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/03/2013; ePROFIT.sk; Ján Blažej]
Pavol Konštiak v ostatnom ročníku súťaže spoločnosti Ernst & Young Podnikateľ roka 2012 získal cenu
Profitu za podnikateľský príbeh
Podnikanie dostával Pavol Konštiak do krvi už za totality. Mal osem rokov, keď ho mama posielala k
ceste pred Slovenským Grobom zastavovať bratislavské autá a pozývať na husacinu. Tam stranícki
gurmáni trochu kapitalizmu strpeli. Nuž mama Konštiaková piekla husi, pečienky, lokše, nalievala vínko.
Husacina doteraz živí aj tri sestry malého lovca labužníkov. V ostatnom ročníku súťaže spoločnosti Ernst
& Young Podnikateľ roka 2012 získal cenu Profitu za podnikateľský príbeh.
Roboty je pred Vianocami vo veľkoobchode s potravinami najviac a chlapi makajúci do večera boli
nervózni: od manželiek mali igelitky a úlohu kúpiť kapra. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa ešte na
kapry stálo v rade. Preto Pavol Konštiak každému pred odchodom domov ryby dal. Kapry
zamestnancom rozdáva doteraz, hoci ich dostať kdekoľvek. Nápad zmenil aj na predvianočnú kaprovú
párty pre dodávateľov, odberateľov, priateľov s čajom s rumom, mastným chlebom s cibuľou. Namiesto
vianočných pohľadníc s vinšmi, ktoré nik poriadne nečíta, rozdá ročne vyše tri tony kaprov.
POZITÍVNE. Tvrdí, že je prísny, no vytvoril atmosféru, vďaka ktorej si vraj každý považuje pracovať vo
firme KON – RAD. Niekde radšej človeka prepustia, aby nemuseli zvýšiť plat, on však chce mať stabilný
tím a snaží sa, aby to ľudia v rámci možností pocítili aj na plate. Vari polovica tam robí už vyše desať
rokov a fluktuácia je mizivá. Odísť musia len tí, čo si myslia, že z firemného krv netečie. Šéf však nerobí
policajta. Zlodeja odhalia zamestnanci, lebo pochopili, čo nie je ešte všade samozrejmé. Ak by
ľahostajnosťou a zlodejčinou firma padla na kolená, pocíti to nielen majiteľ, ale aj dvesto rodín
zamestnancov. "Vidia, že ani v kríze neprepúšťame a dokonca dokážeme rásť," hodnotí P. Konštiak.
Tvrdí, že mu vlastne v živote nikdy nebolo zle. "Je to o životnej filozofii," vysvetľuje. "Niektorí nikdy nie sú
spokojní, nadávajú a netušia, že negativizmom škodia sebe aj okoliu. Ja som pôžitkár, s chuťou si
dávam aj oravskú slaninu, mám rád večer šproty s cibuľou, zlé víno nevypijem." A načo nadávať na
život, keď je zdravý, má ženu, s ktorou žije už tridsať rokov, vydarené dcéry, prvého vnuka. Aj on by
dokázal nadávať na vládu, dane, krajanov, susedov. A neraz by aj mal prečo. Duši však patrí nirvána.
Preto chodí do prírody, každú nedeľu vybehne na Devínsku kobylu, a od septembra do jari pláva za
firmou v jazere.

ČO ZÁVIDIEŤ? Zmaturoval na samé jednotky, urobil prijímačky, ale na zahraničný obchod ho nevzali.
Vraj do cudziny by aj tak nemohol, lebo rodičia neboli v strane. Nuž študoval vnútorný obchod. A
dokonca dostal od Zdroja aj podnikové štipendium. Určite s ním bola podniková vrchnosť spokojná, keď
ho posúvala hore. Keď však chcel robiť ašpirantúru, riaditeľ vyhlásil, že kandidátov vied nepotrebujú a
odporúčanie na štúdium nedal. O dva týždne názor zmenil. Podpíše, ale len ak P. Konštiak vezme za
trest post šéfa veľkoobchodu s potravinami s 240 ľuďmi.
Mal Kristove roky a chuť postaviť sa hneď po revolúcii na vlastné nohy. Bola to odvaha aj v potravinách,
kde bol doma. V nových pomeroch všeličo neplatilo a nové ešte nefungovalo. Legislatíva sa menila zo
dňa na deň, boli vysoké úroky z úverov i dane. Nemal stotisíc korún na garanciu na zahraničnoobchodné
podnikanie, nuž mama vybrala z banky celoživotné úspory. V septembri 1990 však už s manželkou mali
v byte na jedenástom poschodí firmu. Prvým obchodom bolo dvadsaťtri kamiónov rakúskych nealko
nápojov. Dnes sú spoločníčkami firmy aj obe dcéry.
DŽENTLMENI. V názve firmy je KON od Konštiak a RAD pridali podľa rakúskeho producenta
nealkoholických nápojov Radlberger v predstave, že vstúpi do ich firmy. Nestalo sa, ale RAD pomohol
od výpalníkov. Núkali "ochranu", riaditeľ sa však vyhovoril, že nech idú pýtať do Rakúska. Nešli. A hoci
to so spoločnou firmou nevyšlo, P. Konštiak rád spomína na prvú návštevu v nej. Stretnutie s riaditeľom,
grófom zo starého rodu Thurn und Taxis bolo poučné. Bez zápisov, pečiatok, podpisov, džentlmenská
dohoda o dodávkach platila aj bez formalít.
KON – RAD za vyše dvadsaťdva rokov nemá nijakú skrachovanú matku či mŕtvu dcérsku spoločnosť.
Nič neprivatizoval, začal na zelenej lúke a vie, prečo prežil: nechcel predať, ale predávať. Ale nie každý
chcel ísť takou cestou. "Viacerí si plietli tržbu so ziskom a nejeden sa nerozpakoval dodávky neplatiť,"
spomína. "Viacerí tvrdili, že aj anglickí panovníci povyšovali do šľachtického stavu bývalých pirátov. Ale
našinci nebojovali za kráľov." Keďže jesť treba denne, tisícky, ktoré mali väčšiu garáž, sa stali
veľkoobchodníkmi s potravinami. Už nie sú. Skončili aj tí, čo chceli byť za každú cenu najlacnejší.
NEPLATITELIA. Má tri a pol stovky dodávateľov a platí, hoci sám má problémy s dlžníkmi. Navyše už
má byť podľa zákona zodpovedný aj za to, či štátu zaplatia daň z pridanej hodnoty. Má denne zisťovať,
či sa dodávateľ neobjaví na portáli neplatiteľov a za určitých podmienok má byť zodpovedný za
nezodpovedného.
Ale neplatiteľom je aj štát. Voči spoločnosti KON – RAD má sekeru státisíce eur a Konštiakovci majú
dilemu, či dodať ďalší tovar. Veľkými dlžníkmi sú totiž aj nemocnice. P. Konštiak verí, že zaplatia, ale s
veľkým oneskorením. Hoci pomáha zo svojho vrecka prefinancúvať dlhy štátu, ten ďakuje vyššími
daňami a odvodmi, horšími podmienkami na podnikanie. Aby iné slabšie firmy nešli na kolená, musia aj
prepúšťať. Nezamestnaní majú menej aj na bežné nákupy a uprednostňujú cenu pred kvalitou, hoci
nekvalita ovplyvňuje zdravie. Preto kúpia aj salámy s minimom mäsa a sladké trubičky s jedom na
hlodavce.
KRÍZA. O tridsaťpäť percent klesli v rokoch 2009 a 2010 objednávky z gastro sektora. Konkurencia je
obrovská, zákazník prieberčivý, bratislavský trh zásobujú aj rakúske veľkoobchody. P. Konštiak však
tvrdí, že uspieť možno servisom, kvalitou, dôslednosťou, logistikou. Kdesi vyčítal, že slovo kríza sa po
čínsky píše dvomi znakmi. Jeden znamená nebezpečenstvo a druhý príležitosť. Preto verí, že kríza a
konkurencia dávajú aj nové možnosti, myšlienky, aké by v pohodlných časoch nenapadli. Neverí, že už
tento rok uvidíme svetielko na konci krízového tunela. Skôr si myslí, že sa dotkneme dna, zviechavať sa
začneme na budúci rok a ekonomický rast môže prísť v roku 2015.
Ale aj tak si P. Konštiak tento rok trúfa na tržby zo super roku 2008. Má predkrízové skúsenosti: nielen
importujú, ale aj exportujú. Napríklad do Írska, Veľkej Británie. Tam, kde žijú našinci, vznikajú obchody
so slovenskými potravinami. Hľadaná je treska, horčice, bryndza, syry, pivo, minerálky. Kupujú aj Poliaci
i zvedaví domáci. Do Austrálie dodávajú rakúske nealkoholické pivo Schlossgold. Inému to nenapadlo.
Krúti hlavou nad vajataním o podpore slovenských výrobkov. Nielen preto, že trh vnútri Európskej únie
sa nedá teoreticky ani prakticky obmedzovať a nikomu nemožno nariadiť, čo si dá na stôl. Bojovníci za
potravinovú slovenskosť navyše ani nedefinovali, čo to slovenský výrobok je. Maslo Rajo, vyrábané zo
slovenskej smotany v Nemecku? Alebo prešovská soľ, plnená do slovenských obalov v rakúskom
solivare? Popradská káva? Ryža v slovenskom obale?
So slovenskými výrobkami P. Konštiak nemá problémy ani vo vlastnej domácnosti. Nedávno kúpil
polovicu teľaťa z Agro Mútne na Orave, chovaného na materskom mlieku a kvalitnom krmive. Kvalita sa
presadzuje aj bez administratívnych zásahov.
Kampane ho vedia šokovať. "Z médií viem o slovenskej štátnej podpore predaja sladkovodných rýb, vraj
to stálo 684-tisíc eur a českí rybári ani neposlali slovenskému ministerstvu pôdohospodárstva ďakovný
list," vraví muž, ktorý odolal ponukám všetkých politických strán, hovorí bez servítky. "Občas po mojich

názoroch v rozhlase či televízii prídu kontroly, ale dodržiavam zákony, nuž môžu nájsť iba ak malé
drobné prehrešky, ktoré v chvate zapríčinila ľudská nedokonalosť," hovorí. Na otázku, či dakedy nechcel
s podnikaním praštiť, odpovedá, že nie. V podnikaní sa vraj cíti ako ryba vo vode. Ale občas je zúfalý. Z
nemohúcnosti, ak ho dakto podviedol, odmieta platiť a môže si to dovoliť, lebo vymožiteľnosť práva je
taká, aká je. Vtedy sa pýta, či predsa len nemal ísť do politiky. Cíti sa slušným a skúseným človekom a
takých treba počuť.
Víťazom sa stáva...
V hlavnej súťaži Ernst&Young Podnikateľ roka 2012 spomedzi siedmich finalistov zvíťazil Vladimír
Levársky, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti OMS. Zúčastní sa aj celosvetového finále v Monte Carle.
Víťazom kategórie Technologický Podnikateľ roka sa stal Igor Lengyel zo spoločnosti NMS a
Začínajúcim podnikateľom roka je Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse.
Pavol Konštiak (55)
Rodák zo Slovenského Grobu žije v Bratislave. Absolvoval Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej
v Bratislave, tam získal aj hodnosť kandidáta vied. Desať rokov pôsobil na rozličných postoch v podniku
Zdroj Bratislava. V roku 1990 založil a vedie rodinný podnik KON – RAD. Manželka ekonómka aj obe
dcéry sú spoločníčkami firmy. Je aj prezidentom Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR,
spoluzakladateľom a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR a honorárnym konzulom
Filipínskej republiky v SR. Venuje sa aj pedagogickej činnosti, je hosťujúcim profesorom na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, publikuje.
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40. Politológ či informatik?
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 18/03/2013; 12/2013; s.: 24,25; doma; .eva Čobejová]
.eva Čobejová
Stredoškoláci si opäť podávajú prihlášky na vysoké školy. Už roky sa tu hovorí, že dopyt po
absolventoch nie je v súlade s ponukou. Minister školstva brojí proti humanitným odborom a na
stredoškolákov sa sypú rôzne rebríčky Uberá sa však diskusia správnym smerom?
.minister školstva Dušan Čaplovič často pripomína, že máme priveľa študentov najmä na práve,
psychológii či ekonómii, a chýbajú nám absolventi technických odborov. Ministerstvo školstva rado
používa číslo, že na Slovensku máme 2 500 študentov politológie a len 5 800 študentov informatiky. Už
vlani v lete Čaplovič avizoval kvóty na vysokoškolákov, ktoré by mali obmedziť študentov na
humanitných odboroch a na súkromných školách, ktorých absolventi majú problém s uplatnením sa na
trhu práce. Avizuje aj zmenu financovania vysokých škôl podľa schopnosti ich absolventov uplatniť sa na
trhu. Hneď na začiatku Čaplovičovej misie sa však objavil problém. Ministerstvo školstva pripravilo
stránku (vs.iedu.sk), ktorá mala študentom poskytnúť aj informáciu o vysokých školách a ich
nezamestnaných absolventoch. Rebríček však musel ministra Čaploviča nemilo prekvapiť. Najlepšou
školou - čo sa týka zamestnanosti absolventov - sa totiž stala súkromná B1SLA (Bratislavská
medzinárodná škola liberálnych štúdií), kde sa študuje politológia, filozofia či európske štúdiá. Na
druhom mieste bola Akadémia umení v Banskej Bystrici, na treťom Akadémia ozbrojených síl a na
štvrtom mieste VŠVU. Keďže výsledky sú trochu bizarné, rebríček dopĺňa metodická poznámka, ktorá
tieto výsledky spochybňuje.
.napriek tomu zmeny?
Lucia Kleštincová z Inštitútu hospodárskej politiky zaujala začiatkom roka médiá, keď uviedla, že
štatistiky potvrdzujú mierny pokles záujmu o presýtené oblasti ako ekonomické vedy, právo či
psychológia, a naopak, avizujú mierny nárast záujmu o technické odbory ako informatika,
elektrotechnika, potravinárstvo či medicína. Žiadne zdroje však neuviedla. Je to teda naozaj tak? Na
Univerzite Komenského, kde sa prihlášky podávali do 28. februára tohto roku, už majú celkom čerstvé
čísla o uchádzačoch, ktoré by mohli túto hypotézu overiť. Kým vlani dostala Právnická fakulta UK 1 285
prihlášok, tohto roku podateľňa fakulty prijala 1 116 prihlášok. Na štúdium psychológie na UK sa v roku
2011 hlásilo 871 poslucháčov, v roku 2012 to bolo 707 poslucháčov a tohto roku dostali len 660
prihlášok. Čo sa týka politológie, aj tu počet prihlášok klesol. V roku 2011 sa hlásilo na štúdium 427
študentov, v roku 2012 to bolo 340 študentov a tohto roku prišlo iba 199 prihlášok. Počty študentov,
ktoré plánuje univerzita na tieto odbory prijať, sa pritom neznižujú. Politológia prijme aj tento rok 60
študentov a psychológia dokonca 90, o päť viac ako v uplynulých dvoch rokoch. Čísla z najväčšej
slovenskej univerzity by naznačovali, že skutočne klesá záujem o humanitné smery, ako je právo,
politológia či psychológia. Lenže nemusí to byť celkom pravda. Andrea Kučerová z Univerzity

Komenského, ktorá údaje poskytla, dodáva: ,,Počet prihlášok na tieto študijné programy z roka na rok
klesá, ale táto skutočnosť úzko súvisí s tým, že sa k nám hlásia uchádzači z obdobia, v ktorom z roka na
rok rapídne klesala pôrodnosť." Renáta Králiková z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť pripomína
aj fakt, že na verejné vysoké školy sa hlási čoraz menej ľudí, zatiaľ čo počet uchádzačov na súkromných
vysokých školách kontinuálne narastá. Znamená to teda, že právo či politológiu bude radšej časť
študentov študovať na súkromných školách.
.opatrnejší výber
Iste, je tiež možné, že vysoká nezamestnanosť aj študentov nabáda na väčšiu obozretnosť pri výbere
toho, čo študovať. K dispozícii majú teraz aj viac informácií. Existuje napríklad štatistika
nezamestnaných absolventov, ktorú robí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. No pri jej skúmaní treba
byť opatrní. Napríklad Univerzita Komenského má takmer rovnaké číslo nezamestnaných absolventov
ako Technická univerzita v Košiciach, ktorá má navyše podstatne menej študentov. Pritom by malo
platiť, že absolventi technicky zameraných škôl sa uplatnia ľahšie, ale neplatí to automaticky. Na
východe Slovenska je aj pre technické profesie predsa len menej práce ako v Bratislave. Podľa tejto
štatistiky si na trhu práce vedú dobre napríklad umelci, ktorí ukončili VŠVU. Lenže títo absolventi zrejme
nechodia na úrad práce, ale sú v slobodnom povolaní. Pre zaujímavosť dodajme ešte zopár čísel zo
septembra 2011: V evidencii úradov práce bolo v tomto čase 175 psychológov, 190 politológov, 466
právnikov, ale aj 178 nezamestnaných ochrancov prírody či 2 818 elektrotechnikov. Možno užitočnejšiu
prácu pri sledovaní trhu práce robí firma Profesia. Podľa jej údajov mali v roku 2011 najlepšie šance na
trhu práce absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií STU, za nimi nasledovali absolventi
Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a tretí boli - čo je určite prekvapujúce pre ministra
Čaploviča absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Dokonca medzi prvými
dvadsiatimi fakultami s najžiadanejšími absolventmi je aj Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB. Lenže odborníci z Profesie upozorňujú na dôležitý fakt: absolventi medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity vo svojom životopise často deklarujú, že chcú pracovať aj na
pozíciách pod úrovňou svojho vzdelania. Stoja teda aj o miesta administratívnych pracovníkov,
referentov, asistentov či office manažérov, kde stačí stredoškolské vzdelanie. Marcela Glevická z
Profesie dodáva: ,,Aj v súčasnosti vidíme na trhu záujem ľudí s vysokoškolským vzdelaním o pozície v
administratíve, kde stačí stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie vyžadujú na pozíciu
asistenta asi pri pätine ponúk, no takéto vzdelanie má pritom skoro každý druhý človek, pracujúci ako
asistent." Sme teda krajinou sekretárok s vysokoškolským vzdelaním.
.včera in, dnes out
Zaujímavé štatistiky sú aj na stránke nemajnasalame.sk. Robí ju Inštitút hospodárskej politiky a
nachádza sa tu rebríček TOP TEN študijných odborov za minulý rok. Z rebríčka vyplýva, že najväčší
záujem bol o študijné odbory, týkajúce sa umenia a umeleckoremeselnej výroby. Záujem vyrátaný z
počtu prihlásených a zapísaných (prijatých) vyšiel v tomto prípade na vyše 330 percent. Nasledovali
lekárske, psychologické a farmaceutické vedy. Za nimi išli bezpečnostné služby, architektúra, mediálne
štúdiá, vedy o telesnej kultúre, právne vedy a vedy o umení. Ani tento rebríček ministra Čaploviča
nepoteší. Ak by sme mali ukázať na odbory, ktorých absolventi majú vážny problém s uplatnením, tak
zrejme väčší problém ako právnici, ekonómovia či politológovia majú absolventi poľnohospodárskych
odborov a špeciálny problém zamestnať sa vo svojom odbore majú napríklad absolventi ekológie a
environmentalistiky, z ktorých (podľa údajov ARRA) až 25 percent nenašlo uplatnenie. Otázne sú aj
odbory ako drevárstvo či hutníctvo. Aké háklivé je prognózovať užitočnosť študijného zamerania, možno
vidieť na inom príklade. Analytici Ústavu informácií a prognóz školstva v roku 2006 hlásili, že vynikajúce
uplatnenie nachádzajú absolventi stavebníctva. Aj v analýze, ktorú v roku 2009 pripravila Akademická
rankingová a ratingová agentúra spolu s portálom Profesia.sk, bola Stavebná fakulta STU na skvelom
siedmom mieste z hľadiska žiadanosti absolventov na trhu práce. Lenže prišla kríza, a už v roku 2011
Stavebná fakulta STU klesla v rebríčku žiadanosti absolventov o 40 pozícií. Ostatné stavebné fakulty
klesli ešte hlbšie. Kto teda môže vylúčiť, že sa to raz prihodí aj študijným odborom, ktoré dnes vyzerajú
atraktívne a sú na trhu práce žiadané?
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41. Poznáme adeptky na titul Slovenka roka 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 19/03/2013; 12/2013; s.: 14,15; AKTUÁLNE; ĽUDMILA
GRODOVSKÁ]
Anketa Slovenka roka sa prehupla už do svojho piateho ročníka. Na tlačovej konferencii za prítomnosti
patrónky ankety, prvej dámy SR Silvie Gašparovičovej, a ministra kultúry SR Mareka Maďariča sme
predstavili novinárom dvadsaťšesť výnimočných žien.
,,Prečo sú tak málo sebavedomé?" pozastavovala sa po tlačovke minuloročná víťazka kategórie Charita,

bývalá televízna moderátorka Eva Černá. ,,Prečo sú zbytočne skromné? To je asi chyba všetkých
slovenských žien... Sú to všetko úžasné dámy, ale čudujú sa, prečo padla voľba práve na ne, a skoro
každá tvrdí, že pozná iné ženy, ktoré by si nomináciu zaslúžili."
Možno to nie je nízke sebavedomie, ale pokora. Vedomie, že čím viac som v živote dokázala, čím hlbšie
som prenikla do tajov vedného odboru, tým väčšmi si uvedomujem, koľko toho ešte treba urobiť,
preskúmať, pomôcť, nájsť nový liek, naučiť iných a aj učiť sa od iných. Sú to osobnosti, ktoré v živote
dokázali veľa preto, lebo si nikdy nekládli nízke ciele a neprestali sa usilovať dosiahnuť viac. Sú si
vedomé toho, že v ich okolí je veľa ľudí, bez ktorých by neboli tým, kým sú, bez ktorých by sa možno
nedostavil ani ich úspech. Takmer každá prijala svoju nomináciu ako veľkú poctu, ale súčasne aj
možnosť zviditeľniť svoje pracovisko, svoj vedný odbor či problém, ktorému sa venujú, ale aj nie vždy
najlepšie podmienky, v ktorých pôsobia. A v neposlednom rade chcú zviditeľniť aj ľudí, s ktorými
spolupracujú. V tom vidia ďalší zmysel tejto ankety, ktorej prvotným cieľom je predstaviť výnimočné
ženy. Je ich na Slovensku veľa. O tom by mohli rozprávať členovia nominačnej komisie, ktorých
náročnou úlohou bolo vybrať z množstva vynikajúcich tie najlepšie.
MALÉ JUBILEUM
Na tlačovej konferencii sa predstavili tie, ktoré sa budú uchádzať o titul, ale keďže anketa vstupuje do
svojho malého jubilea - piateho ročníka, bola to aj príležitosť bilancovať a konštatovať, že anketa sa už
etablovala ako významné spoločenské podujatie celoslovenského významu. Mária Reháková, riaditeľka
vydavateľstva Starproduction, však pripomenula, že by sa to nebolo podarilo bez partnerov, ktorí stoja
od začiatku pri ankete - bez Slovenského národného divadla, ktoré každoročne prepožičiava priestory
Historickej budovy na slávnostný galavečer (tohto roku to bude 20. mája), a bez RTVS, ktorá aj tentoraz
odvysiela vyhlásenie výsledkov ankety v priamom prenose. Pripraviť takéto podujatie sa darí aj vďaka
viacerým partnerom. Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorá je patrónkou ankety od jej prvého
ročníka, vyslovila radosť, že sa môže spolu so Slovenkou podieľať na jedinej ankete, ktorá vyzdvihuje
ženy, mnohokrát verejnosti neznáme, no výnimočné svojou prácou a životnými príbehmi. Od budúceho
čísla ich budeme na stránkach Slovenky približovať - a je na vás, vážení čitatelia a čitateľky, ktorej z nich
pošlete hlas, aby sa mohla pýšiť titulom Slovenka roka 2013.
ČLENOVIA NOMINAČNEJ KOMISIE, ktorá vyberala adeptky na titul Slovenka roka 2013
Silvia Gašparovičová, prvá dáma SR; Marek Maďarič, minister kultúry; RNDr. Tomislav Jurik, predseda
predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť; Václav
Mika, generálny riaditeľ RTVS; Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND; prof. Ing. Rudolf Sivák, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave; prof. RNDr. Jaromír Pastorek, predseda SAV; Ing. Erich Feix,
člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne; Ing. Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO, a. s.; PhDr.
Elvíra Chadimová, prezidentka TOP centra podnikateliek; Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK
Hydrotour; Zuzana Ďurinová, generálna riaditeľka Turčianskych kúpeľov; Miroslav Mikolášik, poslanec
Európskeho parlamentu; Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka.
NA TITUL SLOVENKA ROKA 2013 SÚ NOMINOVANÉ
Kategória UMENIE A KULTÚRA
Anna Javorková, herečka Slovenského národného divadla Ivett Axamitová, výtvarníčka Zuzana Liová,
scenáristka a režisérka
Kategória MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA
Mgr. Adela Banášová, moderátorka Mgr. Ľubica Hargašová, redaktorka - publicistka Rádia Slovensko
RTVS Mgr. Alena Horváthová-Čisáriková, redaktorka týždenníka Slovenka PhDr. Tamara Cho,
šéfredaktorka Telerána v TV Markíza
Kategória VEDA A VÝSKUM
Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave Prof. PharmDr.
Daniela Ježová, DrSc., podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre vzdelávanie a doktorandské
štúdium PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., archeologička, historička a pedagogička
Kategória VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., univerzitná profesorka MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.,
pedagogička a vedúca oddelenia toxikológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória ZDRAVOTNÍCTVO
MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice Bánovce - 3. súkromnej nemocnice, s. r. o. Doc. MUDr. Eva
Gonćalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca a Centra pre pľúcnu
artériovú hypertenziu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb MUDr. Daniela Sejnová, PhD.,
zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice a LFUK v
Bratislave Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu a študijná prodekanka
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Kategória BIZNIS A MANAŽMENT
Ing. Tatiana Nátna, konateľka a majiteľka spoločností Turčan-auto, s. r. o., a Tanja Autocaravan, s. r. o
JUDr. Andrea Cisárová, riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Klaudia
Volnerová, členka predstavenstva a riaditeľka Kooperativa poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
Kategória ŠPORT
Ing. Sylvia Hrušková, generálna riaditeľka GOLF INTERNATIONAL, s. r. o., Veľká Lomnica Zuzana
Štefečeková, reprezentantka v brokovej streľbe, disciplína Trap Lucia Klocová, atlétka, reprezentantka
Slovenska v behu na stredné trate
Kategória CHARITA
Ľubica Gálisová, zakladateľka a prezidentka Fóra pre pomoc starším - národná sieť, Prievidza PhDr.
Mária Soboličová, PhD., manažérka pre fundraising Spoločnosti Úsmev ako dar PhDr. Soňa Holúbková,
psychologička, predsedníčka správnej rady Nadácie Krajina harmónie
Pripravila: ĽUDMILA GRODOVSKÁ, foto: Dušan Kittler
Foto
Nominantky v kategórii Médiá Ľuba Hargašová a Alena Horváthová-Čisáriková sa zoznamujú s
vedkyňou Danielou Ježovou
Nominantky (zľava): M. Soboličová, D. Zeljenková, L. Klocová, S. Miháliková, Ľ. Gálisová, v popredí Ľ.
Hargašová a T. Nátna
Dámy pozorne počúvali vyznania svojich kolegýň. Zľava E. Gonćalvesová, T. Štefanovičová, E.
Kubíková
Dámy, ktoré spojila anketa v predchádzajúcich rokoch: herečka Mária Kráľovičová, prvá Slovenka roka lekárka Anna Hlavatá, modelka a šéfka dobročinnej organizácie Ivana Christová, minuloročná víťazka podnikateľka Natália Bugyi Vicsápiová, prezidentka TOP centra podnikateliek Elvíra Chadimová a bývalá
moderátorka, ktorá sa angažuje v charite, Eva Černá
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42. O zlato opäť Slávia EU a Doprastav?
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 20/03/2013; 67/2013; s.: 32; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Dnes sa začne semifinále play-off extraligy volejbalistiek
Kto chce na vlastné oči vidieť semifinále extraligy volejbalistiek, musí zavítať do hlavného mesta, kde sa
dnes začnú obe série. Hráčky bratislavskej Slávie Ekonomická univerzita už stihli v tejto sezóne získať
Slovenský pohár a zároveň štvrté miesto v konečnom zúčtovaní stredoeurópskej ligy (MEL). Cez
štvrťfinále extraligy prešli hladko, súperkám z COP Nitra nedovolili uhrať ani set. Rovnakým výsledkom
sa medzi štyri najlepšie družstvá najvyššej ženskej súťaže dostali aj obhajkyne titulu, Bratislavčanky z
Doprastavu. Vo štvrťfinále natrafili na Kežmarok, ktorý bojoval v základnej zostave s reprezentačnou
nahrávačkou Monikou Smák, i bývalými hráčkami národného tímu Katarínou Jakušovou a Tatianou
Dragašekovou. Doprastaváčky tento rok zostali pred bránami Final Four MEL, keď obsadili piatu priečku.
O niečo viac sa na postup natrápili volejbalistky bratislavskej Paneurópy. Doma síce zdolali Spišskú
Novú Ves 3:0, no na palubovke súperiek strávili o set viac, pričom celá séria bola vyrovnaná.
Najtŕnistejšiu cestu medzi najlepšie kvarteto mali hráčky Volley project UKF Nitra. Nad tímom VISTA real
Pezinok síce zvíťazili vo vinárskej hale bez straty setu, doma o ich postupe rozhodol až tajbrejk. V
porovnaní so štvrťfinále sa hrá nie na dve, ale tri víťazstvá. Slávia EU a Doprastav už tradične

neodohrali základnú časť extraligy a o nasadení do play-off rozhodli vzájomné zápasy v stredoeurópskej
lige. Slávia EU si v tejto sezóne s UKF Nitra sily ešte nemerala, Doprastav sa stretol s Paneurópou v
nadstavbovej skupine o 1. – 4. miesto. Pre finálovú dvojičku z poslednej sezóny je postup do finále
priorita i tento rok. Bol by veľké prekvapenie, keby sa doň predrali vysokoškoláčky z nitrianskej UKF, či
bratislavskej súkromnej školy.
LUCIA JEŽÍKOVÁ
VK SLÁVIA EU (1) – VOLLEY PROJECT UKF NITRA (5)
- MARTIN HANČÍK (tréner Slávie EU): "Už štvrťfinále proti COP Nitra bolo veľmi poučné. Presvedčili
sme sa, že musíme hrať obozretne, pozorne a dôsledne. Zápasy MEL už máme za sebou, preto sa
môžeme naplno sústrediť na extraligu, čo je aj pre mňa jednoduchšie. Dievčatá vedia, že UKF
nesmieme pustiť do ,laufu. Oni budú hrať na maximálne riziko, čo by sa nám mohlo v prípade poľavenia
vypomstiť. Máme jednoznačný cieľ postúpiť do boja o zlaté medaily. Na druhej strane nechcem dávať
veľké vyhlásenia o zisku titulu. Musíme ísť pekne od zápasu k zápasu. Chceme hrať tak, aby sme mali
dobrý pocit."
- ĽUBOŠ ČERVEŇ (tréner UKF Nitra): "Na duely proti Slávii sa všetci veľmi tešíme. Už postup medzi
štyri najlepšie tímy je pre náš klub obrovský úspech, ktorým sme si splnili výkonnostný cieľ. Máme mladé
hráčky, ktoré sa majú ešte veľa čo učiť. So slávistkami sme ešte v septembri odohrali prípravný duel, no
teraz to bude celkom iná káva. Máme za sebou psychicky i fyzicky náročné stretnutia, ktoré nás posunuli
kamsi ďalej. Necítime tlak, môžeme hrať odvážne a bez strachu. To by mohla byť naša zbraň. Družstvo
trápia drobné prechladnutia, ale nejde o nič vážne."
- VZÁJOMNÁ BILANCIA V TEJTO SEZÓNE: Ešte sa nestretli.
- NAŠA PROGNÓZA NA POSTUP: SLÁVIA 75% - UKF NITRA 25%
VK DOPRASTAV (2) – VŠK PANEURÓPA (3)
- MAREK ROJKO (tréner Doprastavu): "Súperky berieme veľmi vážne. Paneurópa zohrala niekoľko
výborných zápasov. Náš cieľ bol prebojovať sa do finále Slovenského pohára, čo sa nám podarilo. Teraz
urobíme maximum, aby sme splnili aj druhý – postup do boja o zlaté medaily v extralige. Pri zranení
nahrávačky Jelínkovej sme do tímu povolali Ovečkovú z Pezinka, aby nám kryla chrbát. Nejde o nič
vážne, máme dosť hráčok, aby sme sa s tým vedeli popasovať. Odohrali sme mnoho náročných
zápasov, z týchto skúseností by sme chceli ťažiť. Momentálne je náš režim zastabilizovaný a nastavený,
aby sme to zvládli."
- MICHAELA CIBULOVÁ (trénerka Paneurópy): "Máme za sebou náročný program. Zo Spišskej sme sa
vrátili v stredu v noci, vo štvrtok a piatok sme mali oddychovejší režim. Individuálne trénovali hráčky,
ktoré potrebujú kontakt s loptou, zvyšné si vybavovali povinnosti, či už študijné alebo pracovné. Proti
Doprastavu sme odohrali dva zápasy nadstavbovej časti, vieme, čo nás čaká. Chceme ísť do série
naplno a s chuťou. Víťazstvo nad východniarkami nás pozitívne nabudilo a sama som zvedavá, ako sa
to prejaví na našom výkone proti Doprastavu, ktorý je jednoznačný favorit."
- VZÁJOMNÁ BILANCIA V TEJTO SEZÓNE: nadstavbová časť extraligy skupina o 1. – 4. miesto: 3:0
(d), 3:0 (v).
- NAŠA PROGNÓZA NA POSTUP: Slávia EU 80% - PEZINOK 20%
PROGRAM SEMIFINÁLE
PRVÉ ZÁPASY
- DNES: Slávia EU – UKF Nitra (17.00 v hale Mladosť, rozhodujú Viktoríni-Lisá a Schimpl), Doprastav –
Paneurópa (17.00 v hale PKO, Juráček a Kováč). DRUHÉ ZÁPASY
- SOBOTA 23. MARCA: UKF Nitra – Slávia EU (18.00), Paneurópa – Doprastav (17.00 v hale STU).
TRETIE ZÁPASY
- STREDA 27. MARCA: Slávia EU – UKF Nitra (17.00 v hale Mladosť), Doprastav – Paneurópa (17.00 v
hale PKO). ŠTVRTÉ ZÁPASY
- SOBOTA 30. MARCA: UKF Nitra – Slávia EU (15.00), Paneurópa – Doprastav (17.00 v hale STU).
PIATE ZÁPASY
- STREDA 3. APRÍLA: Slávia EU – UKF Nitra (17.00 v hale Mladosť), Doprastav – Paneurópa (17.00 v
hale PKO).
ZAUJÍMAVOSTI Z PLAY-OFF
- ROVNAKO AKO VLANI sa do prvej štvorky prebojovali tri bratislavské družstvá. Predtým sa tak stalo
iba raz, hneď v premiérovom ročníku slovenskej extraligy bola prvá Slávia UK a za ňou Banská Bystrica,
Slovakoturist a VŠC STU.
- OD VZNIKU samostatnej slovenskej súťaže sa ešte nestalo, aby slávistky chýbali v boji o zlaté
medaily. Ak sa im to podarí i teraz, budú mať 21 finálových účastí.

- OD SEZÓNY 2004/2005 nepostúpil Doprastav medzi štyri najlepšie tímy iba raz - v roku 2006.
Doprastaváčky majú na konte jedno štvrté miesto, tri tretie, jedno druhé a dva majstrovské tituly.
- UKF NITRA má v extraligovej zbierke zatiaľ najvyššie piatu priečku z rokov 2009 a 2010.
- BRATISLAVČANKY Z PANEURÓPY si semifinálovú účasť zopakujú druhý raz po sebe. Postup do
extraligy si vybojovali v sezóne 2008/2009 ešte pod názvom Spoje. Následne vypadli v prelínacej súťaži,
no odkúpili extraligovú licenciu od Martinčaniek. Vlani skončili štvrté a zostali bez medailí.
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43. WLB opäť hľadá medzi študentmi reklamné talenty
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 19/03/2013; medialne.sk; Vladimíra Orgoňová]
Kampaň odštartovala teasingom na Národných Dňoch Kariéry, za prvý deň sa registrovalo 200
študentov
Agentúra Wiktor Leo Burnett spustila tretí ročník kampane s pracovným názvom "Hľadáme čerstvé
mäso", tento rok s názvom "Hľadáme tvár do reklamy".
Tohtoročný koncept pripravovali s dvoma cieľmi. Intenzívnejšie spolupracovať s vybranými univerzitami,
nájsť ich najväčšie reklamné talenty a zároveň zvýšiť povedomie o náborovej aktivite medzi študentmi.
"Už minulý rok vznikla akási rivalita medzi univerzitami, hlavne medzi FMK UCM v Trnave a KAMAKO
UK. Na Facebooku sme sledovali, ako sa hecovali, ktorá škola bude mat víťaza. Tak sme to v tomto roku
postavili na tom, že sme vyselektované fakulty kontaktovali, našli sme nadšených učiteľov, doktorandov,
ktorí nám pomáhajú s komunikáciou na školách," uviedla pre Mediálne.sk Marcela Liptajová, ktorá
projekt manažérsky zastrešuje tretí rok.
Učitelia informujú o projekte na svojich prednáškach, vedia študentov usmerniť a motivujú ich k získaniu
stáže v agentúre. Na štyroch školách (FMK UCM, KAMAKO UK, PEVS FM, UKF v Nitre) má agentúra
permanentnú expozíciu a na všetkých vrátane EUBA komunikuje na školských sociálnych sieťach a
webstránkach.
Všetci registrovaní dostanú zadanie na vypracovanie a ďalšie kroky sú už na nich, či sa chopia šance.
Do pondelka 18. marca sa zaregistrovalo takmer 600 mladých ľudí. Kampaň odštartovala teasingom na
Národných Dňoch Kariéry v Inchebe. Za prvý deň sa registrovalo 200 ľudí.
Prvé projekty už začali prichádzať cez víkend. Deadline na zaslanie projektov je 28. marec.
Zadanie na kampaň Cannes Prediciton ostalo rovnaké ako po minulé roky, limitovali len rozsah
spracovania projektu.
"Skúsenosti boli také, že študenti mali tendenciu rozpisovať teóriu z kníh. Zadefinovali sme im limitovaný
počet strán, čo vnímame tiež ako školu prípravy prezentácie a spracovania projektu," dodala Liptajová.
Celú exekúciu tohto projektu tento rok vykonáva Richard Hanzlik, ktorý je minuloročným "čerstvým
mäsom". Obidvaja víťazi minulých ročníkov sú dodnes súčasťou agentúry.
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44. Bratislava patrila študentom Tatranskej akadémie
[Téma: Ekonomická univerzita; Podtatranské noviny; 19/03/2013; 12/2013; s.: 4; kultúra, rozhovor;
Redakcia]
BRATISLAVA/POPRAD
Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy na Ul. 29.augusta v Poprade, ktorá už piaty rok úspešne pôsobí
v podtatranskom regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti Tatranskej akadémie, sa rozhodli so svojimi
pedagógmi navštíviť Bratislavu – hlavné mesto Slovenska.
Prvý marcový týždeň sa začali odvíjať tri dni exkurzie žiakov študijného odboru Právo a podnikanie.
Dobrá nálada, chuť poznávať a rozvíjať svoj obzor naštartovala hneď prvý deň návšteva monumentálnej
budovy Národnej banky Slovenska, v ktorej sa uskutočnila diskusia s pracovníkmi banky o jej úlohách v
eurosystéme. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy okrem prehliadky unikátneho interiéru poskytla
priestor na množstvo otázok našich študentov, budúcich vysokoškolákov o možnostiach štúdia, o
vysokoškolskom "živote". Atraktivitu stretnutia zvýšilo i stretnutie s dekanom fakulty Prof. JUDr.

Jaroslavom Ivorom, DrSc. Začiatok druhého dňa priniesol prehliadku priestorov Národnej rady
Slovenskej republiky, zaujímavé fotografie v rokovacej sále, a to podstatné - diskusiu s poslancami
Ladislavom Kamenickým a Antonom Martvoňom. Ekonomika, školstvo, sociálna sféra, politika...
Otázkam nebolo konca, debaty s poslancami poukazovali, že sme rovnocenní partneri, máme záujem o
verejný život a nie je nám ľahostajný svet okolo nás. A potom nasledoval najdôležitejší bod nášho
programu
– návšteva sídla prezidenta SR. Prezidentský palác v nás všetkých evokuje najvyšší symbol slovenskej
štátnosti, diplomatický protokol, významné prezidentské návštevy i menovania členov vlády, profesorov,
rektorov... Pri tejto prehliadke sme sa mnohí videli ako diplomati, ministri... Večer nám priniesol
nečakaný zážitok. Tradične predstavenie v divadle Astorka, netradične iný žáner, než sme u hercov
tohto divadla zvyknutí. Tragédia spoločného života rodičov prenášaná na deti bola leitmotívom
predstavenia Cesta dlhého dňa do noci, pri ktorom sme si uvedomovali, aké šťastie v živote je šťastná
rodina. Náročnú hru však vystriedalo neformálne stretnutie s protagonistami postáv Zuzanou
Krónerovou, Lukášom Latinákom, Jurajom Kemkom, Borisom Farkašom a Zuzanou Konečnou.
Otvorenosť a naturalizmus hry vystriedal úsmev, fotografovanie, debaty. Opäť záznam do knihy
spomienok v neskorý večer. Posledný deň exkurzie priniesol stretnutie na pôde Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity, kde sme spolu s dekanom fakulty Ing. Štefanom Žákom, PhD. a prodekanom
fakulty Ing. Petrom Drábikom, PhD. tvorivo diskutovali o možnostiach štúdia, blížiacich sa prijímacích
skúškach i uplatnení absolventov. Poslednou časťou vydarenej exkurzie bola návšteva televízie
Markíza, prehliadka jej priestorov, štúdií. Konečne možnosť vyskúšať si moderátorské kreslo, kameru či
techniku. Ako mnohé predchádzajúce, i táto exkurzia svoj cieľ naplnila, ponúkla žiakom študijného
odboru Právo a podnikanie prepojenie vzdelávacieho programu s reálnym svetom okolo nás. Úspech
dokazovali spokojné tváre žiakov, fotografie a hlavne plné stránky v knihe spomienok. K ich uchovaniu
prispel i štáb školskej televízie, ktorý neúprosne mapoval priebeh. Tvorivosť a zanietenosť sú typické
vlastnosti pedagógov a žiakov tejto školy. Výsledkom bola i táto vynikajúca exkurzia v Bratislave.
INZERCIA
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45. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 20. marca konalo 64. zasadnutie
Slovenskej rektorskej konferencie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio FRONTINUS, 11:00; 22/03/2013; Regionál Rádia Frontinus; z
domova; Ján Blahovec]
Ján Blahovec, redaktor: "Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 20. marca konalo 64. zasadnutie
Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá podporuje trendy a procesy posilňovania kvality vyskoškolského
vzdelávania a vedy na vysokých školách. Má však zásadné výhrady k predloženému návrhu kritérií
akreditácie, vypracovaných Akreditačnou komisiou. Odporúča ministrovi školstva, vedy, výskumu
a športu Dušanovi Čaplovičovi predložený návrh kritérií neschváliť a vrátiť Akreditačnej komisii na
prepracovanie. Viaceré kritériá sú nové či zásadne zmenené a pri ich aplikácii na uplynulé obdobie
v rámci komplexnej akreditácie by došlo k ich priamemu retroaktívnemu použitiu. Slovenská rektorská
konferencia má aj ďalšie výhrady, napríklad viaceré kritériá sú v rozpore so zákonom o vysokých
školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Problém niekoľkými slovami pomenúva
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeusz Zasepa."
Tadeusz Zasepa, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku: "Ide o to, že aby tie kritériá, ktoré navrhuje
Akreditačná komisia, boli ľudské, aby sa dali splniť."
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46. Simulované rokovania
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 22/03/2013; Dobré správy; Z domova; Martina Comisso]
Pavol Kirinovič, moderátor TA3: "Veľa študentov z vysokých škôl môže potvrdiť, že síce sa učia rôzne
predmety, ale všetko je to len veľká teória. A prax takmer žiadna. Ale to, že takýto prístup nemajú všetky
školy, potvrdzuje jeden zaujímavý projekt, ktorý sa uchytil na Fakulte medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vysokoškoláci si vyskúšali, ako to funguje v reálnom živote a
svoje poznatky a návrhy mohli doslova diplomaticky prerokovať na simulovanom zasadnutí. Každý
študent mal samozrejme aj svoju funkciu. Ideme do školy."
Martina Comisso, reportérka TA3: "Modelová konferencia bola zameraná na praktické využitie
vedomostí študentov, ktorí v sériách simulovaných rokovaní trénovali už od októbra minulého roku."
Neuvedený: "Aby boli konfrontovaní s profesionálnymi diplomatmi, s profesionálnymi vedcami,

akýmikoľvek inými ľuďmi, ktorí vlastne robia ten džob, ktorí oni simulovali počas siedmich mesiacov
počas svojej školy."
Martina Comisso, reportérka TA3: "Okrem študentov medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
spolupracovali na tomto projekte aj študenti z iných odborov a škôl."
Neuvedený: "Študenti z Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského, z Filmovej a televíznej fakulty na
VŠMU, ako aj z Fakulty masmédií na Paneurópskej univerzite."
Neuvedený: "Považujeme túto modelovú konferenciu za príležitosť vyskúšať si, čo sme sa za päť rokov
v škole naučili."
Martina Comisso, reportérka TA3: "Vysokoškoláci mali aj vlastné pozície najvyšších predstaviteľov
štátov, či medzinárodných organizácií."
Neuvedený: "Ja osobne som bol podpredseda politickej sekcie a v nej, v rámci nej sme sa zaoberali
otázkami vízovej politiky a migrácie."
Martina Comisso, reportérka TA3: "Témou bola aj rozvojová pomoc pre Afganistan, v rámci ktorej
navrhujú odborníci odštartovať aj spolupráci s afganskými študentmi."
Neuvedený: "Keď tie majú v rámci Afganistane, mali by sa trošku pripojiť k danej krajine smerom k
Afganistanu."
Martina Comisso, reportérka TA3: "Americký veľvyslanec si prácu študentov pochvaľuje."
Americký veľvyslanec: "Mal som možnosť zoznámiť sa s tými podkladmi a boli naozaj veľmi vysoko
profesionálne pripravené."
Martina Comisso, reportérka TA3: "Do projektu sa zapojili aj mladí nádejní tlmočníci a prekladatelia.
Martina Comisso, TA3."
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47. Univerzity budú viac spolupracovať na výskume
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 23/03/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Osem univerzít vytvorilo Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR.
BRATISLAVA 23. marca (WEBNOVINY) - Intenzívnejšie spolupracovať v oblasti výskumu, ktorý je
priamo prepojený aj so vzdelávaním, chce osem slovenských univerzít.
Vytvorili preto Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR, ktorých rektori chcú
spolupracovať pri zlepšovaní podmienok na výskum na Slovensku.
"Pre rozvoj spoločnosti je kriticky dôležité, aby výskumné aktivity, ktoré prinášajú nové poznatky, boli
priamo prepojené so vzdelávaním. To sa deje práve na univerzitných vysokých školách, v zahraničí
často nazvaných výskumné univerzity, priamym prepájaním týchto aktivít s praxou, potrebami priemyslu,
či spoločnosti," povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer.
Združenie tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a Technická univerzita vo Zvolene
Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne akceptované výkony vo
vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie, pripomenul Redhammer. Univerzity preto chcú na
tejto spoločnej platforme okrem vymieňania si informácií aj spoločne presadzovať dôležitosť
univerzitného výskumu pre spoločnosť. "Budeme sa snažiť nájsť určitú diskusnú platformu tak, aby sme
vedeli lepšie prinášať Slovensku to, čo Slovensko potrebuje," dodal rektor STU.
Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú úzko spolupracovať s ďalšími
slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave či
Slovenskou akadémiou vied.
Výskumné univerzity predstavujú najväčší výskumný potenciál v SR. Produkujú viac ako polovicu

relevantných vedeckých výstupov zo Slovenska. Na univerzitách v novom združení študuje 56 percent
študentov zo všetkých verejných vysokých škôl. Tieto školy produkujú takmer polovicu všetkých
monografií a učebníc, ktoré pochádzajú z verejných vysokých škôl a 83 percent prác v renomovaných
medzinárodných vedeckých časopisoch.
Popis foto: SITA/Tomáš Benedikovič
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48. Univerzity budú odteraz pri výskume viac spolupracovať
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 23/03/2013; Slovensko; SITA]
BRATISLAVA - Intenzívnejšie spolupracovať v oblasti výskumu, ktorý je priamo prepojený aj so
vzdelávaním, chce osem slovenských univerzít. Vytvorili preto Združenie výskumne a technicky
orientovaných univerzít SR, ktorých rektori chcú spolupracovať pri zlepšovaní podmienok na výskum na
Slovensku.
"Pre rozvoj spoločnosti je kriticky dôležité, aby výskumné aktivity, ktoré prinášajú nové poznatky, boli
priamo prepojené so vzdelávaním. To sa deje práve na univerzitných vysokých školách, v zahraničí
často nazvaných výskumné univerzity, priamym prepájaním týchto aktivít s praxou, potrebami priemyslu,
či spoločnosti," povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer.
Združenie tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a Technická univerzita vo Zvolene
Vysoké školy spoločne majú najväčšiu výskumnú kapacitu, ale aj medzinárodne akceptované výkony vo
vede, produkované na Slovensku, o čom sa málo vie, pripomenul Redhammer.
Univerzity preto chcú na tejto spoločnej platforme okrem vymieňania si informácií aj spoločne
presadzovať dôležitosť univerzitného výskumu pre spoločnosť. "Budeme sa snažiť nájsť určitú diskusnú
platformu tak, aby sme vedeli lepšie prinášať Slovensku to, čo Slovensko potrebuje," dodal rektor STU.
Aj keď sa tieto školy spojili na báze prírodných a technických vied, plánujú úzko spolupracovať s ďalšími
slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave či
Slovenskou akadémiou vied.
Výskumné univerzity predstavujú najväčší výskumný potenciál v SR. Produkujú viac ako polovicu
relevantných vedeckých výstupov zo Slovenska.
Na univerzitách v novom združení študuje 56 percent študentov zo všetkých verejných vysokých škôl.
Tieto školy produkujú takmer polovicu všetkých monografií a učebníc, ktoré pochádzajú z verejných
vysokých škôl a 83 percent prác v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.
Popis foto: Zdroj - TASR/Martin Baumann
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49. Modrá ekonomika - šanca pre Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; TRANSPORT a LOGISTIKA; 20/03/2013; 03/2013; s.: 90; FINANČNÉ
SLUŽBY; Ivan Klinec]
S rastom nezamestnanosti má problémy mnoho krajín vrátane Slovenska. Objavujú sa však nové
ekonomické koncepty, ktoré umožňujú tento problém riešiť. Jedným z nich je aj Modrá ekonomika.
Modrá ekonomika predstavuje nový podnikateľský model, ktorý umožňuje v priebehu 10 rokov s využitím
100 inovácií, inšpirovaných prírodou vytvoriť 100 miliónov pracovných miest. Je zameraná na podporu
lokálnych ekonomík a s úspechom realizovaná vo viacerých menej rozvinutých krajinách sveta.
Realizuje sa však aj vo viacerých vyspelých krajinách. Ide o ekonomický koncept vytvorený inovatívnym
a vizionárskym belgickým ekonómom a podnikateľom Gunterom Paulim, ktorý svoju predstavu
prezentoval v roku 2010 v knihe Blue Economy - Modrá ekonomika. Kniha sa zároveň stala aj správou
pre Rímsky klub. Gunter Pauli nazval svoj podnikateľský model Modrá ekonomika preto, aby ho odlíšil
od v súčasnej dobe prevažujúcich podnikateľských modelov, ktoré n azval Červená ekonomika a Zelená

ekonomika. Červená ekonomika je súčasný dominujúci podnikateľský model založený na požičiavaní,
raste dlhov, neobmedzenom čerpaní zdrojov a odsúvaní problémov do budúcnosti. Zelená ekonomika je
založená na vybavení ekonomiky ekologickými technológiami, ktoré sú finančne náročné. V súčasnom
období je preto tento model nerealizovateľný. Modrá ekonomika je podnikateľský model založený na
napodobovaní prírody, vytváraní lokálnej ekonomiky, podpore sociálneho kapitálu, kaskádovaní
materiálov, živín a energie, nulovej produkcii odpadov a vytváraní pracovných miest na lokálnej úrovni.
Modrá ekonomika využíva inovácie inšpirované prírodou. Sú základom podnikateľských aktivít. Tieto
inovácie vyvinuli vedecké, výskumné a vývojové inštitúcie v rôznych krajinách sveta. Projekty Modrej
ekonomiky sa realizujú v mnohých krajinách, napríklad v Kolumbii, Benine, Japonsku, Indii, Zimbabwe, v
Kanade, USA, Taliansku, Srbsku, Nemecku, Japonsku a ďalších. Podnikateľský model Modrá
ekonomika využíva ZERI metodológiu, ktorá umožňuje zníženie produkcie odpadov na nulu. Jednotlivé
projekty Modrej ekonomiky sú zamerané na potravinovú bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť,
regeneráciu lesov, produkciu potravín, produkciu energie, bývanie, recykláciu, čistenie vody a vzduchu,
poľnohospodárstvo, plasty, ťažbu, materiálovú efektívnosť a ďalšie aktivity. Projekty Modrej ekonomiky
sú, vzhľadom na vysokú nezamestnanosť, zaujímavé aj pre Slovensko. Možno ich aplikovať v regiónoch
s vysokou nezamestnanosťou. V prípade realizácie podnikateľských aktivít typu Modrá ekonomika
najmä v zaostalých regiónoch Slovenska by bolo možné v priebehu 8 až 10 rokov vytvoriť 400- až 500tisíc pracovných miest. Gunter Pauli v roku 2012 navštívil aj Slovensko na pozvanie Slovenskej
asociácie pre Rímsky klub. Na pôde Ekonomickej univerzity predniesol prednášku o Modrej
ekonomike. Slovenská asociácia pre Rímsky klub pripravuje vydanie slovenského prekladu Modrej
ekonomiky.
Ivan Klinec
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50. Štúdium IT: Vyberte si najlepšiu školu, prihláste sa včas
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 25/03/2013; zive.sk; Peter Steigauf]
Na podanie prihlášky na niektoré školy už nezostáva veľa času. Čo ponúkajú informatické školy a v
ktorých prípadoch treba konať čím skôr? Veľký prehľad
Školy zamerané na informačné technológie naberajú v očiach zamestnávateľov čoraz väčšiu atraktivitu.
Hoci štúdium často nebýva najľahšie, absolvent po ňom získa veľkú šancu na uplatnenie sa a s tým
spojené dobré platové ohodnotenie.
Ponuka slovenských vysokých škôl v oblasti informatiky je bohatá. Pripravili sme preto ucelený prehľad
študijných programov, v ktorom sa do detailov oboznámite s možnosťami bakalárskeho štúdia. Kvôli
prehľadnosti neuvádzame učiteľské študijné programy.
Informatika ako základ
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
FIIT vznikla na jeseň roku 2003, vďaka čomu patrí "služobne" do kategórie mladších. Prodekan pre
propagáciu fakulty a spoluprácu s praxou Ivan Kotuliak zdôrazňuje silnú orientáciu na informatiku. "Na
Slovensku sme jediná fakulta, ktorá sa zaoberá čisto týmto odvetvím," dodal.
"Už počas štúdia riešia študenti veľa zadaní, ktoré sa týkajú reálnych situácií na trhu, častokrát v
spolupráci s partnerskými firmami. Takto od nás vychádzajú absolventi pripravení okamžite zapojiť sa do
praxe," vysvetľuje Kotuliak, v čom vidia kľúč k budúcemu úspechu študentov.
Fakulta láka aj na novú budovu v Mlynskej doline. Výučbu v nej odštartovala už počas prebiehajúceho
letného semestra. Kotuliak hovorí, že ďalším z cieľov je vzbudenie záujmu o informatiku u dievčat.
Fakulta ponúka aj 4-ročné bakalárske štúdium. Posilnili v ňom základy matematiky či programovania –
pre záujemcov, ktorí pôvodne neinklinovali k technickým smerom štúdia.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Podávanie prihlášok do 31. marca 2013 (termín nebude predĺžený)
Poplatok elektronická prihláška: 35 eur, papierová prihláška: 50 eur
Podmienky prijatia ak sa robí výber uchádzačov, berie sa do úvahy hodnotenie na základe externej časti
maturity z matematiky alebo cudzieho jazyka, resp. iných aktivít uchádzača
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Informatika 540
Počítačové a komunikačné systémy a siete 250

Fakulta informatiky PEVŠ
Ešte o niečo mladšia ako FIIT je súkromná Paneurópska vysoká škola v Bratislave. Jej Fakulta
informatiky ponúka akreditovaný študijný program Aplikovaná informatika. Platí sa ročné školné vo výške
dve tisíc eur. Fakulta upozorňuje na svojej stránke na príležitosť získať štipendium tisíc eur.
Už absolventi bakalárskeho štúdia majú vraj možnosť uchytiť sa na rôznych IT pozíciách. Nechýba
zameranie na manažérske uplatnenie. Škola by mala študentov zároveň pripraviť napríklad aj na prácu v
zahraničných tímoch – vďaka nadobudnutým jazykovým schopnostiam.
Fakulta informatiky
Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Podávanie prihlášok do 30. apríla 2013
Poplatok elektronická prihláška: 20 eur
Podmienky prijatia Prijímacie pohovory (zamerané na logiku a matematiku) sú odpustené študentom,
ktorí majú priemer do 2,5 za maturitné vysvedčenie.
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Aplikovaná informatika ?
Zaujmú aj elektrotechnické fakulty
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Jednou zo siedmych fakúlt Slovenskej technickej univerzity je aj Fakulta elektrotechniky a informatiky.
Uchádzači sa môžu prihlásiť na štúdium v troch informatických odboroch - Aplikovaná informatika,
Priemyselná informatika a Telekomunikácie. Fakulta sa snaží zaujať projektom Elitná jednotka s heslom
"Nebuď šedý priemer, buď elita". V rámci neho ponúka študentom štipendium až do výšky tisíc eur.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Podávanie prihlášok do 30. apríla 2013
Poplatok elektronická prihláška: 35 eur, papierová prihláška: 50 eur
Podmienky prijatia Bez prijímacej skúšky, hodnotia sa študijné výsledky, presné podmienky nájdete tu
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Priemyselná informatika 150
Aplikovaná informatika 350
Telekomunikácie 250
Pokračovanie článku nižšie
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
Na Fakulte riadenia a informatiky je možné študovať dvojicu informaticky zameraných študijných
programov. Prodekanka pre vzdelávanie Ida Stankovianska si myslí, že pridanou hodnotou je ich
medziodborový charakter. "FRI sa môže pochváliť stabilne vysokým záujmom zamestnávateľov o
absolventov fakulty," uviedla.
V ponuke nie je iba štúdium v domovskej Žiline, ale aj v rámci detašovaného pracoviska v Prievidzi, kde
je v pláne prijať na študijný program Informatika 40 uchádzačov. Stankovianska ako pripravovanú
novinku uviedla študijné programy s možnosťou získania dvojitého diplomu na univerzitách v Spojených
štátoch a Nemecku – v rámci inžinierskeho štúdia.
Fakulta riadenia a informatiky
Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Podávanie prihlášok do 31. marca 2013 (predĺženie zatiaľ nie je v pláne)
Poplatok elektronická prihláška: 25 eur, papierová prihláška: 30 eur
Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky: percentil aspoň 60 z externej časti maturity z matematiky
(zavážia aj olympiády či iné aktivity), prijímacie skúšky: z matematiky a všeobecného logického myslenia
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy * Plánovaný počet prijatých študentov
Informatika 240
Manažment 80
Počítačové inžinierstvo 60
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Aj v roku 2013 sa táto košická fakulta pustila do boja o študentov s pestrou ponukou študijných
programov. Prodekan pre rozvoj, spoluprácu s praxou a propagáciu fakulty Roman Cimbala ozrejmuje,
že ich zámerom je uplatniť takú náročnosť štúdia, ktorá zaručí dobré meno absolventov u
zamestnávateľov.
Fakulta chce byť aktívna na všetkých frontoch vrátane výskumu a jeho prepájaní s praxou. Cimbala
vysvetľuje, že perspektívnou oblasťou sú informačné a komunikačné technológie, ale spomína aj
elektrotechniku, kde dopyt stále prevyšuje počty študentov.
Novinkou je otvorenie laboratória automobilovej elektroniky, ktoré by sa malo uskutočniť už 26. marca.
Technológiu venovala automobilová spoločnosť Volkswagen. "Takýchto pracovísk je na fakulte niekoľko
desiatok," priblížil Cimbala. V niektorých prípadoch sú podľa jeho slov prevádzkované spoločne s
partnerskými firmami.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Podávanie prihlášok do 30. apríla 2013 (nie je v pláne predĺženie)
Poplatok elektronická prihláška: 30 eur, papierová prihláška: 35 eur
Podmienky prijatia Tabuľka uchádzačov je zostavená na základe stredoškolských výsledkov štúdia
(prihliada sa hlavne na matematiku), prvá polovica z plánovaného počtu prijatých študentov nemusí robiť
písomný test zo stredoškolskej matematiky)
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy * Plánovaný počet prijatých študentov
Aplikovaná informatika 30
Hospodárska informatika 100
Informatika 250
Kybernetika 70
Počítačové modelovanie 30
Telekomunikácie 100
Riadenie elektromechanických systémov 50
Elektrotechnická fakulta ŽU
Ponuku štúdia v Žiline dopĺňa Elektrotechnická fakulta. Nie je zameraná striktne na IT sektor, no osloví
budúcich odborníkov na telekomunikácie aj multimediálne či digitálne technológie. Štúdium by malo byť
obohatené aj prepojením s praxou – fakulta spolupracuje napríklad s mobilnými operátormi.
Elektrotechnická fakulta
Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Podávanie prihlášok do 31. marca 2013
Poplatok prihláška: 20 eur
Podmienky prijatia na základe študijných výsledkov, známok z matematiky a fyziky, prípadne pohovor v
prípade programu Multimediálne technológie
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Telekomunikácie 100
Multimediálne technológie 40
Digitálne technológie (v L. Mikuláši) 80
Materiálovotechnologická fakulta STU
Ako alternatíva sa ponúka aj štúdium na Materiávotechnologickej fakulte v Trnave. Nádejného
informatika môžu zaujať dva študijné programy – Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle,
resp. Počítačová podpora výrobných technológií.
Ako absolvent prvého z nich budete mať otvorené dvere k riadiacim a informačným systémom, ktoré sa
zaoberajú riadením technologických procesov a spracovaním údajov v podnikoch. Po absolvovaní
druhého spomínaného študijného programu sa môžete uplatniť ako výrobný technológ s rozšírenými
schopnosťami ovládania počítačovej techniky.
Materiálovotechnologická fakulta
Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Trnave
Podávanie prihlášok do 31. marca 2013
Poplatok prihláška: 35 eur
Podmienky prijatia bez skúšky, zaváži celkový priemer zo strednej školy, priemer z matematiky i fyziky aj
maturita z týchto predmetov

Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle ?
Počítačová podpora výrobných technológií ?
Informatika na fakultách prírodných vied
Fakulta prírodných vied UCM
Záujemcov o IT sa snažia prilákať aj v Trnave. Fakulta prírodných vied plánuje prijať 50 uchádzačov pre
svoj študijný program Aplikovaná informatika. V stanovisku nám prezradila, že za svoju výhodu považujú
menší počet poslucháčov v študijných skupinách, čo má umožniť individuálny prístup pedagógov aj
osobnejší kontakt poslucháčov.
Štúdium ponúka prierez viacerými oblasťami – okrem informatiky ide o matematiku, vybrané
prírodovedné disciplíny aj ekonomicko-spoločenské vedy. Fakulta vymenúva širokú paletu pozícií, kde
sa môžu ich absolventi uplatniť. "Pôsobiť môžu v odborných funkciách ako vývojári počítačových
aplikácií, programátori, správcovia počítačových sietí ako aj v riadiacich funkciách informatických
útvarov."
Fakulta prírodných vied
Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Podávanie prihlášok do 30. apríla 2013 (druhé kolo podávania do 16. augusta 2013)
Poplatok elektronická prihláška: 30 eur, papierová prihláška: 35 eur
Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, smerodajné sú známky z dôležitých, profilových predmetov a
zaváži aj cudzí jazyk
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Aplikovaná informatika 50
Fakulta prírodných vied UMB
Aj Univerzita Mateja Bela ponúka informaticky zamerané štúdium na svojej prírodovedeckej fakulte.
Prodekan pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Marek Drimal prezradil, že cieľom Katedry informatiky
je ponúknuť študentom kontakt s IT firmami už počas štúdia. Podľa jeho slov sa snažia aj o vytvorenie
ústretového výučbového prostredia.
V Banskej Bystrici sa chcú vo väčšej miere orientovať na robotiku, umelú inteligenciu či vysokovýkonné
gridové počítanie. O každej z týchto oblastí sa môže študent dozvedieť viac v rámci študijného programu
Aplikovaná informatika.
Fakulta prírodných vied
Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Podávanie prihlášok do 15. apríla 2013 (pôvodne do 15. marca)
Poplatok elektronická prihláška: 35 eur, papierová prihláška: 32 eur
Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky (ak počet uchádzačov presiahne kapacitné možnosti,
posudzujú sa študijné výsledky z profilových predmetov, resp. prídu na rad písomné testy z informatiky)
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Aplikovaná informatika 50
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Druhá z košických fakúlt ponúka štúdium Aplikovanej informatiky, Informatiky a Informatiky pre sociálnu
prácu so zdravotne znevýhodnenými. Posledný z tria študijných programov je realizovaný v spolupráci s
Filozofickou fakultou UPJŠ, ktorá zabezpečuje časť výučby. Absolvent potom pokračuje ako študent
informatiky na Prírodovedeckej fakulte alebo sa venuje sociálnej práci na Filozofickej fakulte.
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Podávanie prihlášok do 31. marca 2013
Poplatok elektronická prihláška: 30 eur, papierová prihláška: 40 eur
Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, pri dobrých študijných výsledkoch podľa nastavených kritérií
máte garantované prijatie
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Aplikovaná informatika 60
Informatika 60

Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými ?
Obe spomínané košické univerzity patria spolu s mnohými významnými firmami k zakladajúcim členom
združenia Košice IT Valley, ktoré sa snaží o posilnenie i skvalitnenie vychovávania IT odborníkov v
regióne.
Zabodovať môže aj ekonómia
Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
Pokiaľ má nádejný informatik záujem aj o ekonómiu, zaujímavou voľbou by mohla byť Fakulta
hospodárskej informatiky. Prodekanka pre vzdelávanie Zuzana Juhászová hovorí, že kombinujú
technické vedomosti spolu s humanitnými. "Absolvent tak získa jedinečné základy, ktoré mu dávajú
konkurenčnú výhodu – vďaka kombinácii tzv. soft skills a technical skills," vysvetlila.
Juhászová ako ďalšiu z výhod uviedla, že štúdium na fakulte sa venuje aktuálnym témam ako
informačné systémy, business intelligence, biznis analytika či ekonomické modely. S kolegami sa podľa
nej snažia obohatiť študentov aj kontaktom s praxou – spolu s firmami pripravujú prednášky, vedeckotechnické semináre a spolupracujú pri témach záverečných prác.
Fakulta hospodárskej informatiky
Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Podávanie prihlášok do 31. marca 2013
Poplatok elektronická prihláška: 32 eur, papierová prihláška: 40 eur
Podmienky prijatia prijímacia skúška z matematiky, základov ekonomie a ekonomiky a jedného cudzieho
jazyka
Bližšie informácie webstránka fakulty
Študijné programy Plánovaný počet prijatých študentov
Hospodárska informatika 100
Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 100
Účtovníctvo 120
Možností je neúrekom
Oblasti IT sa venuje veľké množstvo slovenských vysokých škôl. Pokiaľ nemáte záujem o štúdium
"čistej" informatiky, môžete skúsiť šťastie aj na Fakulte managementu Univerzity Komenského v
Bratislave. Tá ponúka študijný program Manažérska informatika, na ktorý sa chystá prijať 50 študentov.
Prihlášky je nutné podať do 31. marca.
Rovnaký termín platí aj pre záujemcov o štúdium aplikovanej informatiky na Ekonomickej fakulte
Univerzity J. Selyeho v Komárne. Škola chce na tento študijný program prijať 80 uchádzačov. Bližšie
informácie o štúdiu aj možnostiach prijatia nájdete na oficiálnej stránke univerzity.
Ponuku Slovenskej technickej univerzity uzatvára Stavebná fakulta STU v Bratislave, ktorá ponúka
matematicko-počítačové modelovanie pre 50 študentov. Absolvent získa vedomosti v oblasti aplikovanej
matematiky a mal by sa vedieť uplatniť vo firmách, ktoré sú zamerané na matematicko-počítačovú
analýzu inžinierskych úloh či vývoj softvéru, uvádza sa na webe fakulty.
Tweet
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51. Kabinet má nový poradný orgán
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 25/03/2013; openiazoch.zoznam.sk; redakcia]
Rada vlády pre podporu exportu a investícií bude odporúčať vláde dôležité rozhodnutia v medzinárodnej
obchodnej spolupráci a hodnotiť služby, ktoré Slovensko prostredníctvom diplomatických misií v
zahraničí poskytuje podnikateľom.
Slovenská vláda má nový, v poradí už šestnásty poradný orgán. Našej ekonomike by mal pomôcť v
podpore zahraničného obchodu a investícií. "Dnešná debata vygenerovala celý rad tém, povedali sme
si, čo nás čaká a o ktorých témach budeme hovoriť do konca roka," povedal po prvom rokovaní Rady
vlády pre podporu exportu a investícií jej predseda a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. "Dĺžka
rokovania, a to, aké živé boli diskusie, potvrdzujú to, aká veľká je potreba pre vytvorenie takejto
inštitúcie. Bude o čom hovoriť," dodal.
Rada bude odporúčať vláde dôležité rozhodnutia v medzinárodnej obchodnej spolupráci a hodnotiť
služby, ktoré Slovensko prostredníctvom diplomatických misií v zahraničí poskytuje podnikateľom. Bude

tiež koordinovať príslušné orgány štátnej správy a podnikateľskú obec. Na nasledujúcom rokovaní by sa
malo hovoriť napríklad o stratégii pre riadenie vonkajších ekonomických vzťahov v rokoch 2014 až 2020.
"Podpora vzťahov v rámci zahraničného obchodu je najdôležitejším prorastovým opatrením, ktorým
Slovenská republika môže preraziť, ktorým môže podporiť svoju ekonomiku," povedal minister
hospodárstva Tomáš Malatinský s tým, že konkrétnejšie návrhy predstavia už začiatkom mája.
O vytvorení Rady rozhodla vláda ešte koncom minulého roka. Jej členmi sú zástupcovia štátnej správy,
podnikateľského aj akademického sektora. Šéfovať jej bude minister zahraničných vecí a minister
hospodárstva, svoje zastúpenie tu však má aj rezort financií, pôdohospodárstva, dopravy, školstva aj
ministerstvo kultúry. V rade sedia aj zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej
akadémie vied, Ekonomickej univerzity, ale aj Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu,
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a Eximbanky. Rada bude zasadať najmenej dvakrát do roka a jej
členovia nebudú mať za výkon funkcie nárok za odmenu.
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52. Vysokoškoláci skúšajú, aké je to byť manažérom veľkej firmy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 27/03/2013; s.: 11; Práca a vzdelávanie; or]
Víťazný tím čaká nielen svetové finále, ale všetci jeho členovia budú mať možnosť vyštudovať MBA
Do súťaže v simulovanom strategickom riadení firiem Global Management Challenge sa tento
akademický rok na jeseň prihlásilo 134 tímov z Česka a Slovenska.
Súťaž v simulovanom strategickom riadení firiem Global Management Challenge organizuje Vysoká
škola finanční a správní v Prahe na Slovensku pre vysokoškolákov, absolventov, ale aj zamestnancov
firiem už druhýkrát. Vlani sa na nej zúčastnilo 24 tímov, tento rok bol záujem trojnásobný, súťažilo ich už
72. Najväčší záujem prejavili študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, z Univerzity Komenského
a Vysokej školy managementu. Hlásili sa však aj študenti technických a právnických fakúlt. Najlepších
osem tímov sa včera stretlo na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle v Bratislave na
národnom kole. Ekonomickú univerzitu zastupujú tri tímy, rovnako aj Univerzitu Komenského, ktorá
vlani národné kolo vyhrala, po jednom má Bratislavská vysoká škola práva a Vysoká škola
managementu. Študentské tímy súťažia v tom, kto dokáže najlepšie riadiť konkrétnu firmu. Pritom všetky
tímy riadia jednu a tú istú firmu, ku ktorej na začiatku súťaže získali potrebné dáta z jej histórie. "Ide,
samozrejme, o simulované riadenie firmy," povedal Peter Budinský, prorektor Vysokej školy finanční a
správní v Prahe. O tom, kto v súťaži zvíťazí, rozhoduje najvyššia cena akcie, vyhodnotenie robí
počítačový program. "Vplyv ľudského faktora je úplne vylúčený," dodáva Budinský. Víťazný tím
národného kola získa bezplatné štúdium MBA na City University of Seattle v Bratislave pre všetkých
členov. Medzinárodné finále sa uskutoční v Bukurešti v apríli. (or)
Fakty
O čo ide v súťaži
- Súťaží sa v troj- až päťčlenných tímoch, ktoré môžu byť študentské, zamestnanecké alebo
kombinované.
- Každý tím má pridelenú jednu virtuálnu spoločnosť a k nej nevyhnutné údaje, ktoré charakterizujú jej
finančný a ekonomický status na trhu.
- Študentské tímy opakovane robia manažérske rozhodnutia v oblasti riadenia, financií, HR, výroby,
obchodu a marketingu.
Ako súťaž vznikla
- Súťaž Global Management Challenge má korene na univerzite v Strathclyde v Škótsku.
- Skupina akademikov, ktorí sa špecializovali na manažment, na začiatku sedemdesiatych rokov
minulého storočia vyvinula simuláciu, ktorá sa využívala najmä v učebniach ako nástroj na oživenie
vzdelávacieho procesu. Jej cieľom bolo ukázať študentom dôsledky ich rozhodnutí na hodnotu virtuálnej
firmy. Ďalším prínosom, ktorý sa ukázal až neskôr, bolo zdokonaľovanie práce v tíme a schopnosť
sledovať správanie účastníkov.
- Global Management Challenge sa rozširovalo do ďalších krajín. V roku 1984 sa uskutočnilo prvé
Medzinárodné finále za účasti Portugalska, Brazílie a Veľkej Británie. Neskôr sa pridali Taliansko,
Španielsko aj Austrália. V roku 1995 sa zapojila Čína. Pre úspešných účastníkov z Číny je víťazstvo v
súťaži zárukou zamestnania sa v nadnárodnej firme.
- Po roku 2000 sa Global Management Challenge rozšíril aj do Poľska, Česku a na Slovensko.
U nás bol v minulosti známy pod názvom Euromanager. (or)
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53. Konferencia MobileRulezz 2013 ponúkne okrem prednášok aj workshopy
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 26/03/2013; topky.sk; PR článok]
Účastníci konferencie MobileRulezz sa majú skutočne na čo tešiť. V rámci prednášok, workshopov a
panelových diskusií sa im predstavia mimoriadne zaujímaví spíkri nielen zo Slovenska.
Konferencia o mobilnom marketingu MobileRulezz 2013 predstavila spíkrov. V jej treťom ročníku, ktorý
sa uskutoční 23. apríla Bratislave, bude najväčším lákadlom Jon Mew z Veľkej Británie. Okrem neho
čaká na účastníkov viac ako 20 expertov z oblasti nielen mobilného marketingu.
Jon Mew patrí medzi popredných predstaviteľov IAB a ako výkonný riaditeľ Mobile and Operations
zastrešuje program zameraný na osvetu a implementáciu riešení mobilného marketingu medzi
značkami. V minulosti pôsobil v spoločnostiach ako Orange, Freeserve či Wanadoo a na MobileRulezz
predstaví trendy v mobilnom marketingu pre najbližšie obdobie.
O Slovákoch, ktorí počúvajú hudbu, čítajú knihy alebo sledujú TV v smartfóne, a o tom, koľko ich je,
porozpráva Radovan Vargic z Orangeu. Lákadlom bude určite aj panelová diskusia zástupcov mobilných
operátorov pod taktovkou Filipa Hankera z portálu Mobilmania.sk.
Účastníci spolu s Luciou Suďovou z Tatra banky nazrú do budúcnosti mobilných platieb. Okrem toho
získajú exkluzívne dáta, čo cez mobil čítajú Slováci, získajú výsledky globálnej štúdie o správaní
užívateľov mobilných telefónov Mobile Life 2012 a dozvedia sa o trendoch v mobilnej reklame. Celý
program je k dispozícii na http://mobile.rulezz.sk/2013/program.
Program bude rozdelený na dve sekcie, vo veľkej sále odznejú prezentácie zamerané na mobilný
marketing, workshopová miestnosť bude naplnená témami určenými najmä pre vývojárov mobilných
aplikácií.
"Tretí ročník konferencie sa nesie v duchu motta Lucky 2013 for mobile marketing a záujem o túto tému
potvrdzuje, že rok 2013 je naozaj pre mobilný marketing tým šťastným. Na konferencii očakávame
približne 200 účastníkov a sme presvedčení, že sa nám podarí naplniť ich očakávania po odbornej či
organizačnej stránke," povedal hlavný organizátor MobileRulezz Peter Šebo.
Už tretí ročník MobileRulezz o mobilnom marketingu sa uskutoční v aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Konferencia je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom kreatívnych a
komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom. Záujem o účasť je
aj zo strany študentov vysokých škôl, ktorí majú šancu získať vstup so 75 %-nou zľavou.
Pre viac info o konferencii navštívte, prosím, stránku http://mobile.rulezz.sk/2013.
-Reklamná správa-
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54. Na konferencii MobileRulezz sa predstavia experti mobilného marketingu
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 26/03/2013; noviny.sk; noviny.sk]
BRATISLAVA - Účastníci konferencie MobileRulezz 2013 sa majú skutočne na čo tešiť. V rámci
prednášok, workshopov a panelových diskusií sa im predstavia mimoriadne zaujímaví spíkri nielen zo
Slovenska. Tretí ročník konferencie o mobilnom marketingu sa uskutoční 23. apríla v Bratislave...
Trendy v mobilnom marketingu
Najväčším lákadlom pre účastníkov je Jon Mew z Veľkej Británie. Patrí medzi popredných predstaviteľov
IAB a ako výkonný riaditeľ Mobile and Operations zastrešuje program zameraný na osvetu a
implementáciu riešení mobilného marketingu medzi značkami.
V minulosti pôsobil v spoločnostiach ako Orange, Freeserve či Wanadoo a na MobileRulezz predstaví
trendy v mobilnom marketingu pre najbližšie obdobie.
Budúcnosť mobilných platieb
O Slovákoch, ktorí počúvajú hudbu, čítajú knihy alebo sledujú TV v smartfóne, a o tom, koľko ich je,
porozpráva Radovan Vargic z Orangeu. Lákadlom bude určite aj panelová diskusia zástupcov mobilných
operátorov pod taktovkou Filipa Hankera z portálu Mobilmania.sk.

Účastníci spolu s Luciou Suďovou z Tatra banky nazrú do budúcnosti mobilných platieb. Okrem toho
získajú exkluzívne dáta, čo cez mobil čítajú Slováci, získajú výsledky globálnej štúdie o správaní
užívateľov mobilných telefónov Mobile Life 2012 a dozvedia sa o trendoch v mobilnej reklame. Celý
program je k dispozícii TU!
Okrem prednášok aj workshopy
Program bude rozdelený na dve sekcie, vo veľkej sále odznejú prezentácie zamerané na mobilný
marketing, workshopová miestnosť bude naplnená témami určenými najmä pre vývojárov mobilných
aplikácií.
"Tretí ročník konferencie sa nesie v duchu motta Lucky 2013 for mobile marketing a záujem o túto tému
potvrdzuje, že rok 2013 je naozaj pre mobilný marketing tým šťastným. Na konferencii očakávame
približne 200 účastníkov a sme presvedčení, že sa nám podarí naplniť ich očakávania po odbornej či
organizačnej stránke," povedal hlavný organizátor MobileRulezz Peter Šebo.
Apríl, Bratislava
Už tretí ročník MobileRulezz o mobilnom marketingu sa uskutoční v aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Konferencia je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom kreatívnych a
komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom. Záujem o účasť je
aj zo strany študentov vysokých škôl, ktorí majú šancu získať vstup so 75 %-nou zľavou.
Spravodajská aplikácia Noviny TV JOJ pre iPhone TU. ZADARMO.
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55. Predstavujeme nominantky na titul slovenka roka 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 26/03/2013; 13/2013,14/2013; s.: 26,27,28,29;
NEZARADENÉ; ĽUDMILA GRODOVSKÁ]
Anketa Slovenka roka 2013 odštartovala. Svojimi hlasmi môžete podporiť niektorú z dvadsiatich šiestich
nominovaných dám a rozhodnúť o víťazke niektorej z ôsmich kategórií. Kandidátka s najvyším počtom
hlasov sa stane absolútnou víťazkou - Slovenkou roka 2013.
Kategória UMENIE A KULTÚRA
ANNA JAVORKOVÁ, HEREČKA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
O mne hovoria postavy
,,V mojom veku už nemusím trpieť pachtením sa za veľkými úlohami. Tie dôležité, veľké a náročné roly
ma stretli," hovorí herečka, ktorú kritici zaraďujú k najvýraznejším slovenským tragédkam.
,,Už veľmi skoro som mala možnosť zbierať vzácne skúsenosti pri mojich starších kolegoch, učiť sa a
zažiť rôznorodý prístup k tvorbe," spomína Anna Javorková. V Činohre Slovenského národného divadla
hosťovala už počas štúdia na VŠMU a angažmán získala hneď po absolutóriu v roku 1975. Skoro sa
objavila aj vo filme, rozhlase a televízii. ,,V divadle pôsobím už vyše tridsaťpäť rokov. Moja profesia je do
istej miery verejná, viditeľná, odborníkmi i laikmi často hodnotená. To, čo bolo a je prelomové či kľúčové
v rámci napríklad môjho hereckého typu, už teatrológovia zaznamenali. Ja rada spomínam na postavy,
ktoré ma niekam posunuli. Myslím na zložité a neľahké, ako sú a boli Klytaimnéstra v Orestei, Volumnia
v Coriolanovi, Inés v Sartrovom S vylúčením verejnosti alebo Mária Stuartovna, Médeia, Mariša či Mária
Rostovová z Vojny a mieru, ktorou som začínala. Samozrejme, kľúčových postáv v divadle, ale aj
filmových a televíznych úloh je viac. Vyskúšala som si veľké roly, s veľkými hereckými kolegami a s
veľkými režisérmi. A som za to vďačná," rozpráva jedna z významných predstaviteliek hereckej
generácie, ktorá do slovenského divadla vstúpila v sedemdesiatych rokoch a vynikla najmä v tragických
úlohách. Popri účinkovaní v SND vytvorila okolo osemdesiat postáv vo filme a v televízii a vystupovala aj
na iných divadelných scénach - v Divadle Jozefa Palárika v Trnave, Divadle a. ha či v Divadle Aréna. Za
svoju prácu získala niekoľko divadelných ocenení. Cenu Andreja Bagara za postavu Médey (1985),
Cenu Literárneho fondu za postavy Lady Torrancovej v inscenácii Zostupujúci Orfeus a Iriny Nikolajevny
Arkadinovej v inscenácii Čajka (2000). V roku 2009 ocenili Annu Javorkovú výročnou cenou Literárneho
fondu za postavu Grety Garbo v inscenácii Tajomstvo Grety Garbo v DJP Trnava.
Čo vám vaša profesia v živote dala a čo vzala?
,,Herecká profesia ma naučila pokore. Tej pokore, mohli by sme povedať bázni, s ktorou pristupujete k
novým pracovným výzvam a s ktorou večer čo večer musíte vystúpiť pred divákov. Mala som možnosť

stretnúť inšpiratívnych, tvorivých, ale aj provokatívnych ľudí rôznych generácií, ktorí ma usmerňovali,
formovali, posúvali, ale i kritizovali a svojou nespokojnosťou vyburcovali. Moja profesia ma naučila, že
cesta tvorivého (niekedy i životného) hľadania pravdy a podstaty je občas bolestivá, inokedy intuitívna
alebo ľahučko spontánna, no nikdy sa nezaobíde bez duchovna. A toto poznanie obohacuje."
IVETT AXAMITOVÁ, VÝTVARNÍČKA
Do hliny vkladá seba
,,Naplno sa usilujem pretavovať do svojich diel túžby, pocity, sny, prevteľovať do nich svoju dušu,
niekedy utrápenú, no nadovšetko milujúcu," hovorí výrazná predstaviteľka keramickej, predovšetkým
sakrálnej tvorby na Slovensku.
Farbičky boli od malička jej najobľúbenejšou hračkou, ktorými si rada vytvárala svoj spravodlivy svet.
Túžila vytvárať krásu a robiť ľudí šťastnými. ,,Pred naším domom v Ivanke pri Dunaji stál od nepamäti
kríž, ktorý je najprirodzenejšou súčasťou môjho bytia. Kríž a Krista považujem za svojho ochrancu. To je
aj odpoveď pre mnohých, ktorí sa pýtajú, prečo sa venujem sakrálnej tvorbe," hovorí o najvýznamnejšej
časti svojej tvorby. Jej krížové cesty, madony, betlehemy a iné diela so sakrálnou tematikou sa stali
súčasťou mnohých svätostánkov, napríklad vo Vrbovom, v Nimnici, Jabloňovom či Topoľčanoch. V roku
1995 pri návšteve Svätého otca Jána Pavla II. bolo práve jej dielo Posledná večera darom od Nitrianskej
diecézy a mesta Nitra a dnes sa nachádza v zbierkach Vatikánu. ,,Moja práca je fyzicky aj technicky
dosť náročná, ale teší ma, že tvorím z toho najprirodzenejšieho materiálu, ktorým je hlina. Tá mi dáva
krídla, umožňuje hľadať hlbší zmysel života i tvorby," tvrdí výtvarníčka, ktorá na svojej práci miluje všetko
- od návrhu až po realizáciu. Svoje práce vystavovala na päťdesiatich samostatných výstavách. V
minulom roku začala v Prezidentskom paláci v Bratislave, pokračovala na veľvyslanectve Slovenskej
republiky v Ríme, v Židovskej synagóge v Nitre a vo Forli v Bazilike di San Mercuriale. Už asi dvadsať
rokov spolupracuje v Nitre s humanitnou organizáciou HOMO NITRIENSIS. V roku 2002 sa Ivett vydala
a presťahovala z rodnej Ivanky pri Dunaji za manželom Jozefom do Topoľčian. Majú desaťročného syna
Davida, ktorý možno pôjde v maminých stopách. Ivett má rodinu, ktorá ju vie podržať a podporiť. Po celý
život pri nej stála aj milujúca mama. ,,Pred pár dňami ma navždy opustila. Dúfam, že teraz je mojím
anjelom strážnym," ubezpečuje sa žena, ktorá svoju dušu vkladá do hliny.
Čo vám vaša práca dala a čo vzala?
,,Moja profesia mi dala všetko - radosť zo života a jeho zmysel, nádej na lietanie i snívanie, ale i zmysel
pre veľkú zodpovednosť. Naučila ma, že koľko dám, toľko dostanem. Neviem o ničom, čo by mi vzala,
hádam mi iba pribudli bolesti krčnej chrbtice."
ZUZANA LIOVÁ, SCENÁRISTKA A REŽISÉRKA
Film mi dáva slobodu
,,Mala som možnosť zažiť pocit, že dokážem oveľa viac, ako som si na začiatku myslela. Tento pocit
vnútornej slobody a posúvania vlastných hraníc nie je zatiaľ permanentný, ale tá chvíľa stála za to,"
vyznáva sa mladá filmárka, za ktorej medzinárodnými úspechmi stojí veľká pokora a poctivosť, s akou
pristupuje k svojej práci.
V roku 2001 ukončila štúdium dramaturgie a scenáristiky na VŠMU v Bratislave. Za najvýznamnejší krok
v kariére považuje nakrútenie svojho prvého, televízneho, filmu Ticho v roku 2005 a rozhodnutie
režírovať si svoj scenár sama. Tvrdí, že mala šťastie na ľudí, ktorí v tej chvíli stáli pri nej - producent STV
Ivan Janovský, Martin Šulík, vtedajší pedagóg Ondrej Šulaj a dramaturgička Janka Skořepová. Bez ich
podpory by sa na taký krok nikdy neodhodlala. Študovala totiž scenáristiku a k réžii má veľký rešpekt.
Režírovanie Ticha nebolo ľahké, ale zistila, že ju napĺňalo, keď mohla ,,oživiť" svoj scenár. Za film
získala viacero medzinárodných ocenení. Prenikavý úspech však zaznamenal jej film Dom, ktorý mal
svetovú premiéru na festivale Berlinale 2011. Rovnako ako jej prvá snímka je jeho témou rodina. Zuzana
Liová spracúva najobyčajnejšie, najľudskejšie témy a podáva ich nepateticky. V roku 2006 na MFF v
Cannes jej za scenár k filmu Dom udelili hlavnú Cenu Krzysztofa Kieślowského. Od premiéry v roku
2011 získal film Dom viacero cien: ocenili ho na prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Palm
Springs, získal hlavnú cenu v kategórii Najlepší celovečerný film na 23. ročníku Medzinárodného
filmového festivalu v talianskom Terste, Cenu Tatrabanky 2012 a ďalšie ocenenia. V roku 2012 získal
film cenu Slnko v sieti za najlepší slovenský film. ,,Stalo sa mi, že po projekciách za mnou chodili diváci
a hovorili, ako ich moje filmy zasiahli. A to mám rada, že film môže zasiahnuť niekoho na druhom konci
sveta a inšpirovať ho v živote," hovorí Zuzana a pokračuje: ,,Pri svojej práci som sa naučila, že človek
musí zostať na zemi, byť pokorný voči tým, ktorí sa mu otvárajú a ktorí ho inšpirujú. Stále sa učím, že
nič, čo ma zdanlivo vnútorne obmedzuje - moje obavy či nedôvera v seba samu - ma nemôže zastaviť v
tom, čo cítim, že chcem urobiť." Jej dlhodobým cieľom je nakrútiť ešte niekoľko celovečerných filmov, v
súčasnosti pracuje na krátkom desaťminútovom filme, ktorý bude súčasťou celovečerného filmu

zloženého z desiatich poviedok, režírovaných slovenskými režisérmi a režisérkami. Popritom píše
scenár k novému celovečernému filmu a vedie na VŠMU ročník scenáristov.
Čo vám vaša profesia v živote dala a čo vzala?
,,Dáva mi slobodu spolu s veľkou zodpovednosťou, ktorú je niekedy ťažké uniesť. Dáva mi radosť,
priestor na poznávanie seba aj života okolo. Umožňuje mi zažívať blízkosť s mojimi spolupracovníkmi.
Moja profesia mi berie jedine čas, ktorý by som mohla stráviť so svojimi najbližšími."
Kategória VEDA A VÝSKUM
Prof. Ing. Anetta ČAPLÁNOVÁ, PhD., PROREKTORKA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
V ekonómii je kus psychológie
,,Vážim si, že moja práca a skúsenosti s ňou spojené mi umožnili lepšie pochopiť, na čom v živote
skutočne záleží." To sú slová ženy, ktorú fascinuje ekonomický výskum ako cesta k porozumeniu
fungovania spoločnosti.
Vždy ju zaujímali ľudia a ich správanie, preto uvažovala o štúdiu psychológie. Dnes je rada, že si vybrala
ekonómiu, lebo podobne ako poznatky z psychológie či sociológie aj pochopenie ekonomických motívov
správania sa ľudí pomáha porozumieť im. Jej profesionálna dráha sa spája s Ekonomickou univerzitou
v Bratislave. Po skončení doktorandského štúdia v roku 1995 tu začala pracovať ako odborná
asistentka na katedre ekonomickej teórie a pôsobí tu doteraz. Ako profesorka ekonómie sa v
pedagogickej činnosti venuje výučbe ekonomickej teórie, dejín ekonomických teórií, makroekonómie a
teórie verejnej voľby. Vo výskume skúma najmä otázky fungovania verejného sektora v súčasných
trhových ekonomikách. Tešia ju úspechy, ktoré s kolegami dosiahla- či už ide o projekty medzinárodnej
spolupráce v pedagogickej či výskumnej oblasti, alebo o úspešné publikácie. Niektoré z nich boli
ocenené Cenou slovenského literárneho fondu, Cenou rektora Varšavskej univerzity či Cenou rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Osobitne si cení publikácie v medzinárodne uznávaných
vedeckých časopisoch. V čom vidí Anetta Čaplánová krásu svojho vedného odboru? ,,Napriek tomu, že
ekonomický výskum nezachraňuje priamo ľudské životy, prispieva k pochopeniu správania sa a
motivácie jednotlivcov a spoločnosti a k hľadaniu odpovedí na to, ako dosiahnuť, aby spoločnosť lepšie
fungovala," odpovedá. ,,Vo svojej práci som neustále s mladými ľuďmi, sledujem, ako sa menia ich
názory, očakávania a ambície," hovorí profesorka Čaplánová, ktorá od roku 2009 pôsobí na univerzite aj
ako prorektorka, najskôr pre akademické projekty, v súčasnosti pre vedu a doktorandské štúdium. Pri
tejto práci získala skúsenosti s manažmentom vedeckovýskumnej činnosti a usiluje sa o rozvoj
internacionalizácie výskumu a doktorandského štúdia na univerzite.
Čo vám vaša práca v živote dala a čo vzala?
,,Moja odpoveď bude pravdepodobne podobná odpovediam väčšiny žien, ktoré sa svojej práci naplno
venujú. Je mi ľúto, že som nemala viac času pre svoju rodinu, svoju dcéru. Na druhej strane si vážim, že
som spoznala ľudí, ktorí ma inšpirovali k tomu, aby som sa vždy usilovala posunúť veci o kúsok ďalej.
Počas výskumných a pedagogických pobytov na univerzitách a výskumných pracoviskách v zahraničí
som mala možnosť pracovať v interkultúrnom prostredí a učiť sa zo skúseností iných. Keď som videla,
ako sa žije v iných krajinách, najmä v tých menej vyspelých, začala som si viac vážiť to, čo na Slovensku
máme a čo často považujeme za samozrejmosť."
Prof. PharmDr. Daniela JEŽOVÁ, DrSc., VEDÚCA VEDECKÁ PRACOVNÍČKA V ÚSTAVE
EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV, PROFESORKA FARMAKOLÓGIE NA LEKÁRSKEJ
FAKULTE UK A PODPREDSEDNÍČKA SAV PRE VZDELÁVANIE A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Objavila radosť z objavovania
,,Chcem povzbudiť všetky ženy a dievčatá, ktoré váhajú. Je veľmi dôležité vedieť rozpoznať, v akých
činnostiach sa každá z nás cíti dobre a dokáže ich vykonávať k spokojnosti iných aj seba. Ja som s
pokorou vďačná, že sa mi to podarilo," vyjadruje sa žena, ktorá našla naplnenie vo výskumnej práci.
Keď sa po skončení Farmaceutickej fakulty prihlásila na inzerát vypísaný Ústavom experimentálnej
endokrinológie SAV, nie celkom vedela, do čoho ide. Postupne zistila, že je to presne to, čo chce robiť.
Dnes sa venuje výskumu stresu, úzkosti a depresie, ako aj účinku psychotropných látok ,,Vedecká práca
je náročná a krásna," vysvetľuje. ,,Jednou z tých pekných stránok je, že si môžete vybrať vlastnú cestu a
hľadať to, čo doteraz nikto nepoznal. K náročnosti patrí, že k vedeckému napredovaniu nestačia pekné
myšlienky, potrebujete drahé metodiky, prístroje, množstvo času a trpezlivosti. Je nádherné, ak sa
podarí nájsť nové fakty o príčinách chorôb či o možnostiach liečiť chorobné procesy. S mojím kolektívom
sme opísali nové prístupy zacielené na liečbu depresie a úzkostných porúch. Výsledky našej práce tiež

ukázali, že nepotrebujeme lieky na odstránenie stresu, ale potrebujeme zabrániť jeho negatívnym
dôsledkom." Profesorka Ježová je autorkou a spoluautorkou viac ako 200 vedeckých článkov, ktoré
získali viac než 3000 SCI citácií, čím patrí medzi najviac citovaných vedcov na Slovensku. Často
prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách. ,,Žena, ktorá sa dala na vedeckú dráhu,
potrebuje chápavého manžela. Som vďačná, že takého mám. Manžel, dcéra a syn, ktorí pre mňa
znamenajú oveľa viac než vedecká práca, museli často znášať zvláštnosti môjho náročného povolania,"
hovorí vedkyňa, ktorá za svoju prácu získala viacero prestížnych národných a medzinárodných ocenení.
Čo vám vaša práca v živote dala a čo vzala?
,,Vedecká práca sa nedá robiť ako zamestnanie. Musíte v nej a s ňou žiť a mať ju radi. Tak ako každá
profesia, aj táto zahŕňa i menej atraktívne práce, ktoré sa musia vykonať. Jadrom sú však činnosti, ktoré
robíme s nadšením, pocitom radosti a očakávania. Máme nádej rozpoznať niečo, čo dosiaľ nikto na
svete nezistil! A navyše, práca vedca zahŕňa činnosti, ktoré ostatní nazývajú koníčkami - cestovanie,
poznávanie iných kultúr, sociálne kontakty, priateľstvá s ľuďmi z rôznych krajín či gurmánske zážitky.
Neviem povedať, čo mi moja profesia vzala, pretože mi nič nechýba. Nerozlišujem medzi pracovným a
súkromným životom, pre oboje mi však chýba viac času."
PhDr. TATIANA ŠTEFANOVIČOVÁ, CSc., ARCHEOLOGIČKA, HISTORIČKA A PEDAGOGIČKA
Odhaľuje minulosť
,,Na archeológii je krásne, že po dlhom výskume, keď sa neviete dopracovať k záverom, môže zrazu
drobný detail priniesť zásadný objav," hovorí jedna z najvýznamnejších slovenských archeologičiek,
ktorá sa zameriava na slovanskú a stredovekú archeológiu, najmä architektúru a najstaršie dejiny
Bratislavy.
Najsilnejší zážitok jej profesionálnej kariéry ju stretol na začiatku, keď po skončení štúdia archeológie v
roku 1958 začala pracovať na archeologickom výskume Bratislavského hradu. ,,Pri vykopávkach sme
objavili pozostatky trojloďovej baziliky, na ktorej základoch neskôr v jedenástom storočí postavili nový
Kostol Sv. Salvatora," spomína. ,,Baziliku sme však nevedeli časovo zaradiť - až kým sme neobjavili
zlatý gombík, rovnaký, aké sa našli v hroboch z veľkomoravského obdobia v Mikulčiciach. Jediný gombík
nám pomohol určiť, že bazilika na Bratislavskom hrade pochádza z deviateho storočia! Na archeológii je
krásne, že niekedy vám po dlhom skúmaní pomôže práve takýto malý detail." Na výskume
Bratislavského hradu pracovala najskôr pod vedením doktora. B. Pollu z Archeologického ústavu SAV,
neskôr ako vedúca výskumu. Ešte pred jeho skončením v rokoch 1968 až1970 pôsobila na Filozofickej
fakulte UK v archeologickom seminári ako učiteľka stredovekej a neskôr už len slovanskej archeológie.
V roku 1971 získala ročný študijný pobyt v Grécku, kde sa začala orientovať na vývoj Slovanov v širšom
rozsahu. Na katedre archeológie pôsobila až do roku 2004 a v rámci možností sa zúčastňovala aj na
výskumoch. Doktorka Štefanovičová neodpočíva ani na dôchodku - podieľala sa v teréne na výskumoch
na viacerých miestach Bratislavy, v ostatných rokoch spracúva výsledky a publikuje. V roku 2007 ako
pracovníčka Slovenského archeologického a historického inštitútu usporiadala s kolegom Drahoslavom
Hulínkom konferenciu k výročiu významnej bitky, ktorá sa odohrala pod Bratislavským hradom v roku
907. Spolu s Jurajom Šedivým bola zostavovateľkou obsiahleho 1. zväzku Dejín Bratislavy, ktorý vyšiel v
decembri 2012. Rada by sa venovala spresneniu niektorých otázok osídlenia Slovenska v 9. - 10.
storočí, najmä časovému zaradeniu pamiatok z tohto obdobia a počiatkom christianizácie.V roku 2005
udelil prezident SR Tatiane Štefanovičovej štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné
zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
Čo vám vaša práca dala a čo vzala?
,,Moja profesia mi dala možnosť širokého pohľadu a nadhľadu na vývoj nielen Slovenska, ale i celej
Európy, ako aj možnosť spoznať tento vývoj nielen z literatúry, ale aj materiálnych pamiatok v rôznych
krajinách - v Grécku a na celom Balkáne, v Rusku, Rakúsku, Taliansku a vo veľkej miere aj v Nemecku,
Francúzsku a Anglicku. Do istej miery mi vzala možnosť starať sa o rodinu. Určite to pocítil
predovšetkým môj syn, napriek tomu, že som sa usilovala mu tento deficit kompenzovať."
Pripravila: ĽUDMILA GRODOVSKÁ
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56. Poplatky za prijímačky zostanú rovnaké
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 27/03/2013; s.: 1; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium neplatia za podanie prihlášky, ale za prijímacie konanie

České vysoké školy majú pri prijímacom konaní nižšiu administratívu, a preto vyberajú od maturantov
nižšie poplatky ako slovenské univerzity. Minister školstva Čaplovič by to chcel zmeniť.
Stredoškoláci, ktorí sa hlásia na vysoké školy v Česku, na niektorých fakultách platia oveľa nižšie
poplatky za prijímacie konanie ako doma na slovenských univerzitách. V niektorých prípadoch je rozdiel
až trojnásobný. Mnohých tento rozdiel zaráža. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) sa o týchto
rozdieloch dozvedel iba v polovičke februára tohto roku. Chce sa na to spýtať rektorov. V porovnaní s
českými univerzitami je u nás komplikovanejšia aj administratíva prihlasovania, stále treba okrem
elektronickej prihlášky zasielať aj papierovú.
Prihlášky sa nespoplatňujú
Podľa predstaviteľov našich univerzít výška poplatkov odráža skutočné výdavky, ktoré majú školy s
kompletným materiálnym zabezpečením prijímacieho konania. A to je dôvod, prečo sa nechystajú jeho
výšku zatiaľ meniť. Podľa nich sú poplatky primerané. Najvyššie poplatky mali aj tento rok lekárske
fakulty. Napríklad Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave chcela od maturantov 70 eur,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine o desať menej. Na porovnanie, 1. lekárska fakulta Karlovej
univerzity v Prahe stanovila poplatok vo výške 560 Kč, čo je v prepočte asi 22 eur. Záujemcovia o
štúdium na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne platili za prijímacie konanie 400 Kč,
čo je asi 16 eur. Prorektor Univerzity Komenského Ján Pekár hovorí, že veľa študentov sa domnieva, že
vysoké školy spoplatňujú podanie prihlášky. To je omyl, verejné vysoké školy môžu požadovať od
uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. "Poplatok je
odvodený od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi," vysvetľuje Pekár. Dodáva,
že fakulta si môže započítať napríklad prípravu testov a ich opravovanie, kancelárske potreby, dozor
pedagóga a podobne. Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa určite teraz
nebude meniť na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Jej prorektor Ferdinad Daňo povedal, že
poplatok sa používa na zabezpečenie celého prijímacieho konania, od jeho začiatku až po ukončenie,
teda nielen na spracovanie prihlášky. Dodal, že jeho výška je v súlade so zákonom o vysokých školách.
Obdobne bude postupovať aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej hovorkyňa Jaroslava
Oravcová povedala, že výšku poplatkov neplánujú znížiť vzhľadom na ich náklady spojené s
organizáciou prijímacích pohovorov. To zahŕňa písomné oboznámenie uchádzačov s termínom či
výsledkom skúšok, zabezpečenie dozoru na písomných skúškach, a podobne.
Minister chce hovoriť s rektormi
Minister školstva Dušan Čaplovič pre TASR povedal, že o týchto rozdieloch nevedel a bude sa na to
pýtať rektorov. "Túto otázku musím otvoriť na rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie, keď tak veľmi
žiadajú, aby im zostali študenti na Slovensku a nechodili do Česka. Mali by zvážiť aj tieto možnosti, aby
sme boli v tomto európskom priestore rovnako nároční na financovanie prijímacích pohovorov," vyhlásil.
Podľa informácií odboru masmediálnej politiky ministerstva školstva táto otázka ešte nebola predmetom
rokovania ministra s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie.
Dve roviny podávania prihlášok
Kým v Česku elektronické podávanie prihlášok na vysoké školy je samozrejmosťou, u nás sa nájdu
fakulty, ktoré prijímajú len papierové prihlášky. Hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák hovorí, že
elektronické podávanie prihlášok má dve roviny. Prvou je podávanie prihlášok len elektronickou formou.
Tento postup je už v súčasnosti možný, ak to vysoká škola umožní a jej informačný systém splní
podmienky, ktoré vyžaduje zákon. Druhá rovina je podávanie prihlášok prostredníctvom centrálneho
portálu. Na to je potrebná obojstranná dohoda všetkých univerzít, informácie z centrálneho portálu zatiaľ
plne preberajú len niektoré systémy vysokých škôl, ale to neznamená, že v týchto prípadoch nie je
potrebné doručiť aj prihlášku poštou. "V tomto roku sa chce ministerstvo zamerať na prepojenie
informačného systému na viacero vysokých škôl, plán je do konca roka, sme však závislí od súčinnosti s
dodávateľmi informačných systémov samotných vysokých škôl," povedal Kaliňák. Samotnú
elektronizáciu brzdí aj stav, v akom je používanie elektronického podpisu. Jeho širšie využívanie by
viaceré procesy zjednodušilo. Jarmila Horáková
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57. Konferencia MobileRulezz 2013: Prednášky aj workshopy
[Téma: Ekonomická univerzita; mobilmania.sk; 27/03/2013; mobilmania.sk; Martin Kuchár]
Konferencia o mobilnom marketingu MobileRulezz 2013, ktorej spoluorganizátorom sú aj technologické
weby MobilMania.sk a Živé.sk, predstavila očakávaných spíkrov. Na treťom ročníku, ktorý sa uskutoční
23. apríla, sa na pódium v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave postavia dve desiatky expertov
nie len z oblastí mobilného marketingu.

Kompletný zoznam spíkrov nájdete na webe konferencie, kde je zverejnený aj detailný program.
Program bude rozdelený na dve sekcie, vo veľkej sále odznejú prezentácie zamerané na mobilný
marketing, workshopová miestnosť bude naplnená témami určenými najmä pre vývojárov mobilných
aplikácií.
Lákadlom bude aj panelová diskusia zástupcov mobilných operátorov, ktorí budú pod paľbou
šéfredaktora Živé.sk a MobilMania.sk Filipa Hankera. Kolega Ján Trangel bude prednášať o zmenách a
trendoch v oblasti smartfónov a tabletov.
Spoluorganizátorom podujatia sú aj technologické weby MobilMania.sk a Živé.sk. Na konferencii
budeme mať vlastný stánok, kde si budete môcť naživo pozrieť najnovšie novinky na trhu, či s
redaktormi prediskutovať rôzne témy.
Tweet
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58. Konferencia MobileRulezz 2013 ponúkne okrem prednášok aj workshopy
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 27/03/2013; Tlačové správy; Redakcia]
Konferencia o mobilnom marketingu MobileRulezz 2013 predstavila spíkrov. V jej treťom ročníku, ktorý
sa uskutoční 23. apríla Bratislave, bude najväčším lákadlom Jon Mew z Veľkej Británie. Okrem neho
čaká na účastníkov viac ako 20 expertov z oblasti nielen mobilného marketingu. Jon Mew patrí medzi
popredných predstaviteľov IAB a ako výkonný riaditeľ Mobile and Operations zastrešuje program
zameraný na osvetu a implementáciu riešení mobilného marketingu medzi značkami. V minulosti pôsobil
v spoločnostiach ako Orange, Freeserve či Wanadoo a na MobileRulezz predstaví trendy v mobilnom
marketingu pre najbližšie obdobie.
O Slovákoch, ktorí počúvajú hudbu, čítajú knihy alebo sledujú TV v smartfóne, a o tom, koľko ich je,
porozpráva Radovan Vargic z Orangeu. Lákadlom bude určite aj panelová diskusia zástupcov mobilných
operátorov pod taktovkou Filipa Hankera z portálu Mobilmania.sk.
Účastníci spolu s Luciou Suďovou z Tatra banky nazrú do budúcnosti mobilných platieb. Okrem toho
získajú exkluzívne dáta, čo cez mobil čítajú Slováci, získajú výsledky globálnej štúdie o správaní
užívateľov mobilných telefónov Mobile Life 2012 a dozvedia sa o trendoch v mobilnej reklame. Celý
program je k dispozícii na http://mobile.rulezz.sk/2013/program.
Program bude rozdelený na dve sekcie, vo veľkej sále odznejú prezentácie zamerané na mobilný
marketing, workshopová miestnosť bude naplnená témami určenými najmä pre vývojárov mobilných
aplikácií.
"Tretí ročník konferencie sa nesie v duchu motta Lucky 2013 for mobile marketing a záujem o túto tému
potvrdzuje, že rok 2013 je naozaj pre mobilný marketing tým šťastným. Na konferencii očakávame
približne 200 účastníkov a sme presvedčení, že sa nám podarí naplniť ich očakávania po odbornej či
organizačnej stránke," povedal hlavný organizátor MobileRulezz Peter Šebo.
Už tretí ročník MobileRulezz o mobilnom marketingu sa uskutoční v aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Konferencia je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom kreatívnych a
komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom. Záujem o účasť je
aj zo strany študentov vysokých škôl, ktorí majú šancu získať vstup so 75 %-nou zľavou.
Pre viac info o konferencii navštívte, prosím, stránku http://mobile.rulezz.sk/2013.
Zdroj - PRime time
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59. Poplatky za prijímačky zostanú rovnaké
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 28/03/2013; 74/2013; s.: 9; RODINA; or]
NEPLATÍ SA ZA PRIHLÁŠKU, ALE ZA PRIJÍMACIE KONANIE
České vysoké školy majú pri prijímacom konaní nižšiu administratívu, a preto vyberajú od maturantov

nižšie poplatky ako slovenské univerzity. Minister školstva Čaplovič by to chcel zmeniť.
Stredoškoláci, ktorí sa hlásia na vysoké školy v Česku, na niektorých fakultách platia oveľa nižšie
poplatky za prijímacie konanie ako doma na slovenských univerzitách. V niektorých prípadoch je rozdiel
až trojnásobný. Mnohých tento rozdiel zaráža. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) sa o týchto
rozdieloch dozvedel iba v polovičke februára tohto roku. Chce sa na to spýtať rektorov. V porovnaní s
českými univerzitami je u nás komplikovanejšia aj administratíva prihlasovania, stále treba okrem
elektronickej prihlášky zasielať aj papierovú.
Prihlášky sa nespoplatňujú
Podľa predstaviteľov našich univerzít výška poplatkov odráža skutočné výdavky, ktoré majú školy s
kompletným materiálnym zabezpečením prijímacieho konania. A to je dôvod, prečo sa nechystajú jeho
výšku zatiaľ meniť. Podľa nich sú poplatky primerané. Najvyššie poplatky mali aj tento rok lekárske
fakulty. Napríklad Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave chcela od maturantov 70 eur,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine o desať menej. Na porovnanie, 1. lekárska fakulta Karlovej
univerzity v Prahe stanovila poplatok vo výške 560 Kč, čo je v prepočte asi 22 eur. Záujemcovia o
štúdium na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne platili za prijímacie konanie 400 Kč,
čo je asi 16 eur. Prorektor Univerzity Komenského Ján Pekár hovorí, že veľa študentov sa domnieva, že
vysoké školy spoplatňujú podanie prihlášky. To je omyl, verejné vysoké školy môžu požadovať od
uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. "Poplatok je
odvodený od skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi," vysvetľuje Pekár. Dodáva,
že fakulta si môže započítať napríklad prípravu testov a ich opravovanie, kancelárske potreby, dozor
pedagóga a podobne. Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa určite teraz
nebude meniť na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Jej prorektor Ferdinad Daňo povedal, že
poplatok sa používa na zabezpečenie celého prijímacieho konania, od jeho začiatku až po ukončenie,
teda nielen na spracovanie prihlášky. Dodal, že jeho výška je v súlade so zákonom o vysokých školách.
Obdobne bude postupovať aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej hovorkyňa Jaroslava
Oravcová povedala, že výšku poplatkov neplánujú znížiť vzhľadom na ich náklady spojené s
organizáciou prijímacích pohovorov. To zahŕňa písomné oboznámenie uchádzačov s termínom či
výsledkom skúšok, zabezpečenie dozoru na písomných skúškach, a podobne.
Minister chce hovoriť s rektormi
Minister školstva Dušan Čaplovič pre TASR povedal, že o týchto rozdieloch nevedel a bude sa na to
pýtať rektorov. "Túto otázku musím otvoriť na rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie, keď tak veľmi
žiadajú, aby im zostali študenti na Slovensku a nechodili do Česka. Mali by zvážiť aj tieto možnosti, aby
sme boli v tomto európskom priestore rovnako nároční na financovanie prijímacích pohovorov," vyhlásil.
Podľa informácií odboru masmediálnej politiky ministerstva školstva táto otázka ešte nebola predmetom
rokovania ministra s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie.
Dve roviny podávania prihlášok
Kým v Česku elektronické podávanie prihlášok na vysoké školy je samozrejmosťou, u nás sa nájdu
fakulty, ktoré prijímajú len papierové prihlášky. Hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák hovorí, že
elektronické podávanie prihlášok má dve roviny. Prvou je podávanie prihlášok len elektronickou formou.
Tento postup je už v súčasnosti možný, ak to vysoká škola umožní a jej informačný systém splní
podmienky, ktoré vyžaduje zákon. Druhá rovina je podávanie prihlášok prostredníctvom centrálneho
portálu. Na to je potrebná obojstranná dohoda všetkých univerzít, informácie z centrálneho portálu zatiaľ
plne preberajú len niektoré systémy vysokých škôl, ale to neznamená, že v týchto prípadoch nie je
potrebné doručiť aj prihlášku poštou. "V tomto roku sa chce ministerstvo zamerať na prepojenie
informačného systému na viacero vysokých škôl, plán je do konca roka, sme však závislí od súčinnosti s
dodávateľmi informačných systémov samotných vysokých škôl," povedal Kaliňák. Samotnú
elektronizáciu brzdí aj stav, v akom je používanie elektronického podpisu. Jeho širšie využívanie by
viaceré procesy zjednodušilo. (or)
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60. Slovenskí študenti riešili problémy sveta
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 27/03/2013; Domáce; Andrej Matišák]
Ako vyriešiť problémy, ktoré má Afganistan? Či imigráciu? Alebo klimatické zmeny? Je to takmer
nemožné? Azda. Ale aspoň trochu sa o to pokúsili študenti medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave. A keďže nechcú, aby ich myšlienky zostali len v zásuvke, svoje nápady
prezentovali aj verejnosti na Modelovej konferencie Fóra 21. storočia.

Problémy Afganistanu
"Išli sme na to i pragmaticky. Vybrali sme si krajinu, na ktorej by sme mohli zúročiť to, čo sme sa naučili,"
hovorí Lucia Hofierková, zástupkyňa vedúceho bezpečnostnej sekcie, ktorá sa zamerala na Afganistan.
"Táto krajina bude po roku 2014 odkázaná viac na seba. Teda akoby sa tam niečo začínalo odznova.
Preto sme si mohli vyskúšať diskusiu o riešeniach problémov v oblasti vzdelávania, ekonomického
rozvoja a vnútornej bezpečnosti a civilnej stability," vysvetľuje piatačka.
Jedna z myšlienok študentov, ktorí v diskusii zastupovali Afganistan, USA, Európsku úniu a ASEAN,
bola tá, že by čo najviac peňazí od darcov smerovalo priamo k Afgancom. Pomohlo by to znížiť korupciu.
Slúžil by na to kontrolný register, ktorý by mohla spravovať Transparency International.
Bez trochu idealizmu sa dá ťažko pohnúť vpred, na druhej strane je však potrebný kritický odstup. Preto
študenti nezostali pri tom, že zatlieskali dobrým nápadom. Na konferenciu si zavolali diplomatov, aby tí
ponúkli svoj pohľad na ponúknuté riešenia.
"Veľmi sa mi páči, čo pripravili študenti. Že ponúkajú celkový prístup k riešeniu problémov," uviedol na
konferencii Peter Hulényi, riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci na ministerstve
zahraničných vecí. "Trocha by som polemizoval s myšlienkou, aby sme ponúkali peniaze priamo ľuďom.
V dlhodobej perspektíve je skôr dobré, ak idú peniaze do krajiny cez vládu. Je to spôsob, ktorým sa i
miestne úrady učia transparentnosti," pripomenul diplomat.
"Sme veľmi radi, že tu boli ľudia, ktorí nám naše nápady komentovali. Určite nemôžeme dávať Afgancom
peniaze donekonečna. Skôr ide o to, aby sa k ľuďom dostala pomoc a na jej základe sa sami postavili na
nohy, vzdelávali sa. Chceli by sme, aby register pomoci bol transparentný. Bol by to systém, kde by bolo
vidieť, ako sa pomoc použila," povedal Dávid Zolcer, šéf bezpečnostnej sekcie. "Dúfame, že to, čo sme
dali na papier, nezapadne prachom. Pošleme to aj zodpovedným inštitúciám, boli by sme radi, keby
reagovali. Budeme ich s tým otravovať," hovorí študent medzinárodných vzťahov.
"Možno raz niekoho z vás uvidím v Afganistane. Ako podnikateľov, diplomatov," pripomenul na
konferencii študentom Jaan Zaher, šéf Svetovej organizácie afganských profesionálov.
Čo s migráciou
Druhá sekcia, ktorú študenti vytvorili, bola vízová. Aj v nej reprezentovali študenti USA, EÚ a ASEAN.
Jej cieľom bolo riešiť problém migrácie. Na to vytvorili aj špeciálnu organizáciu. Platformu pre spoluprácu
v oblasti migračnej politiky.
"Orientovali sme sa najmä na environmentálnu migráciu a obchod s ľuďmi," vysvetľuje piatačka Andrea
Bullová, šéfka vízovej sekcie. "Chceli sme dohodnúť nejakú užšiu spoluprácu medzi Amerikou, úniou a
ASEAN."
"Pre nás je imigrácia veľmi dôležitá otázka," povedal na konferencii španielsky veľvyslanec na
Slovensku Félix Valdés y Valentín-Gamazo. "Do našej krajiny prichádzajú ľudia z Latinskej Ameriky či
severnej Afriky. Je možne potrebné, aby sa do riešenia tohto problému zapojilo širšie medzinárodné
spoločenstvo," uviedol ambasádor.
Aj Vladimír Jakabčin, riaditeľ konzulárneho odboru v rezorte diplomacie, pochválil študentov za snahu.
Zároveň im však okrem iného pripomenul, že riešiť problém migrácie na úrovni EÚ, Spojených štátov a
ASEAN nie je úplne logické a skôr by si to vyžadovalo zaradiť iných aktérov. "Vieme, že by sa v reálnych
rokovaniach určite nestretli len títo medzinárodní hráči," súhlasí Bullová. Študentka však tvrdí, že by bola
veľmi rada, keby sa najmä na problematiku klimatických migrantov upriamilo viac pozornosti. "Na
Slovensku ju ešte veľmi neriešime."
Klimatické zmeny
Nebolo však nič, čo by od hľadaní riešení, hoci zložitých otázok, odradilo študentov. Ďalšie dve sekcie,
ekonomická a environmentálna, sa zamerali na klimatické zmeny, na obchod s emisiami. "Ide o jeden z
najdôležitejších, ale zároveň najkomplexnejších problémov medzinárodných vzťahov," priznal na
konferencii aj Reinhard Wiemer, stály zástupca nemeckého veľvyslanca na Slovensku.
"Určite je pravda, že je to komplexná téma," priznáva i študentka Nina Feketeová, šéfka
environmentálnej sekcie. "Na druhej strane je však potrebné hovoriť o týchto problémoch, aby sa nad
nimi verejnosť zamýšľala, aby sme hľadali odpovede. Chceli sme pripomenúť, že ak nebudeme riešiť
emisie, prídeme o prírodné zdroje, štáty stratia územie. Následkov bude množstvo," dodáva šéf
ekonomickej sekcie Vladislav Ujházy.
Prax a výzvy
Celá modelová konferencia je založená na tom, aby si študenti medzinárodných vzťahov v "praxi"
vyskúšali, ako také medzinárodné vzťahy fungujú. Hovorí to Michal Plichta, šéf Fóra 21. storočia.

"Na škole sa učíme z politickej či ekonomickej stránky o svete. Chýbala nám však väčšia interakcia. Nie
je jednoduché formulovať svoj názor, presviedčať o ňom druhých. A ťažko sa hľadá aj kompromis,"
vysvetľuje Plichta. "Celý projekt vznikol pred šiestimi rokmi a my sa v ňom kvalitne snažíme pokračovať.
Robíme to preto, aby sme ukázali, že nás zaujímajú konkrétne riešenia. Sme študenti medzinárodných
vzťahov piateho ročníka, čaká nás kariéra. Nechceme sa len baviť o nejakom teoretickom koncepte
zakonzervovanom na škole. Je to prísľub toho, že absolventi budú kvalitnejší. Nejde nám len o
encyklopedické vedomosti. Chceme sa dostať bližšie k realite. Nie je to len o tom, aby sme niečo vedeli,
ale aby sme sa presadili, dokázali to podať," hovorí piatak.
"Sám som sa v minulosti zapojil do modelovej konferencie. Je to príležitosť pre študentov realizovať sa v
rôznych oblastiach. Ide tiež o kontakt s praxou," povedal Michal Polgár, ktorý vyučuje na Fakulte
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. "Chcel som to zamerať aj osobnostne. Jeden
študent si napríklad uvedomil, že je skvelý analytik, ale nedokáže zmanažovať skupinu. Netvrdím, že to,
čo účastníci vytvorili, bude mať nevyhnutne nejaký reálny prínos. Ale aj hostia konferencie ocenili, že sa
účastníci pustili do náročných výziev. A študenti si skutočne dopodrobna naštudovali danú
problematiku," dodáva Polgár.
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61. Podnikateľom roka sa stal Vladimír Levársky
[Téma: Rektor EU; openiazoch.zoznam.sk; 01/03/2013; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS zameranej
na laserové meracie systémy a držiteľom titulu Začínajúci podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský
zo spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom trhu 2muse.
Podnikateľom roka 2012 Slovenskej republiky sa stal Vladimír Levársky, riaditeľ spoločnosti OMS, ktorá
sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel. Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor
Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS zameranej na laserové meracie systémy a držiteľom titulu
Začínajúci podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský zo spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom trhu
2muse.
"Podnikateľ roka Vladimír Levársky je príkladom človeka, ktorý chce byť najlepší v tom, čo robí, a
dokonale ovláda umenie obchodu - je viac obchodníkom a marketérom ako technikom. Jeho firma je
dlhodobo úspešná, a to predovšetkým v medzinárodnom meradle, zameriava sa na vývoj nových
technológií a vo svojom regióne je to taktiež významný zamestnávateľ," okomentoval rozhodnutie poroty
jej predseda a zároveň vlaňajší držiteľ ocenenia, zakladateľ Bubo Travel Agency Ľuboš Fellner.
Vladimír Levársky vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a do roku 1991 pôsobil ako
gymnaziálny učiteľ matematiky a geografie. Odvtedy sa venuje podnikaniu a jeho spoločnosť OMS, ktorá
sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel a na uskutočňovanie projektov v oblasti osvetlenia po celom
svete, sa vo svojom segmente stala jednotkou na trhu v strednej a východnej Európe.
Porotu súťaže Podnikateľ roka, ktorú vyhlásila poradenská spoločnosť Ernst & Young, tvorili riaditeľ
spoločnosti Exisport Tomáš Bel, riaditeľ spoločnosti Sygic Michal Štencl, generálny riaditeľ Nay Petr
Zálešák a konateľ firmy Eset Miroslav Trnka. O víťazovi rozhodovali aj konateľ vydavateľstva Trend
Holding Oliver Brunovský, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák a generálny
riaditeľ Sario Robert Šimončič.
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62. Podnikateľom roka sa stal Vladimír Levársky
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 01/03/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti zameranej na
laserové meracie systémy.
BRATISLAVA 1. marca (WEBNOVINY) - Podnikateľom roka 2012 Slovenskej republiky sa stal Vladimír
Levársky, riaditeľ spoločnosti OMS, ktorá sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel.
Titul Podnikateľ roka 2012 v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS zameranej
na laserové meracie systémy a držiteľom titulu Začínajúci podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský
zo spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom trhu 2muse.

"Podnikateľ roka Vladimír Levársky je príkladom človeka, ktorý chce byť najlepší v tom, čo robí, a
dokonale ovláda umenie obchodu - je viac obchodníkom a marketérom ako technikom. Jeho firma je
dlhodobo úspešná, a to predovšetkým v medzinárodnom meradle, zameriava sa na vývoj nových
technológií a vo svojom regióne je to taktiež významný zamestnávateľ," okomentoval rozhodnutie poroty
jej predseda a zároveň vlaňajší držiteľ ocenenia, zakladateľ Bubo Travel Agency Ľuboš Fellner.
Vladimír Levársky vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave a do roku 1991 pôsobil ako
gymnaziálny učiteľ matematiky a geografie.
Odvtedy sa venuje podnikaniu a jeho spoločnosť OMS, ktorá sa špecializuje na výrobu a dizajn svietidiel
a na uskutočňovanie projektov v oblasti osvetlenia po celom svete, sa vo svojom segmente stala
jednotkou na trhu v strednej a východnej Európe.
Porotu súťaže Podnikateľ roka, ktorú vyhlásila poradenská spoločnosť Ernst & Young, tvorili riaditeľ
spoločnosti Exisport Tomáš Bel, riaditeľ spoločnosti Sygic Michal Štencl, generálny riaditeľ Nay Petr
Zálešák a konateľ firmy Eset Miroslav Trnka. O víťazovi rozhodovali aj konateľ vydavateľstva Trend
Holding Oliver Brunovský, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák a generálny
riaditeľ Sario Robert Šimončič.
Popis foto: Podnikateľ roka 2012 Vladimír Levársky., trend.sk
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63. Boj s nelegálnou prácou
[Téma: Rektor EU; Rádio Slovensko, 22:00; 05/03/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; z domova;
Peter Valovič, Lucia Virostková]
Peter Kollárik, moderátor: "Už viackrát sme informovali, že zavedenie nových pravidiel pri dohodároch
môže viesť aj k nárastu čiernej práce. Tentoraz sme sa ale pozreli na problém z inej strany. Po zavedení
odvodov výrazne klesol aj počet nezamestnaných, ktorí si privyrábali práve dohodami. A to zo
sedemdesiatich na päťdesiatpäťtisíc. Je však možné, že prestali pracovať len na papieri. Štát preto
zrejme sprísni kontroly a zvýši počet inšpektorov práce. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia
načierno, hrozia vysoké pokuty."
Peter Valovič, redaktor: "Nelegálnu prácu vyšetruje a pokutuje Národný inšpektorát práce. Od nového
roku sprísnil úrad kontroly. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia načierno, hrozia vysoké pokuty.
Republiková únia zamestnávateľov chce hľadať riešenie inde. Vyššie sankcie a častejšie kontroly totiž
môžu viesť k tomu, že zamestnávatelia budú svoje podvody sofistikovanejšie ukrývať. Lacnejším a
účinnejším nástrojom je podľa generálneho sekretára RÚZ Martina Hoštáka prevencia."
Martin Hošták, generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov: "Čo by skôr pomohlo, je
prehodnotenie novely zákona o sociálnom poistení a výšky odvodového zaťaženia dohodárov a snaha o
nájdenie nejakého kompromisu, ktorý by napomohol vrátiť časť dohodárov na oficiálny trh práce."
Peter Valovič, redaktor: "Najúčinnejšie sa s nelegálnou prácou bojuje podľa ekonóma akadémie vied
Vladimíra Baláža vytváraním nových pracovných miest. V súčasnej ekonomickej situácii to však nie je
jednoduché. Podnikatelia sa snažia šetriť viac ako inokedy a môžu zamestnať aj ľudí na čierno."
Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: "Je to jeden zo sprievodných znakov
krízy, čiže keď je nízky dopyt po pracovnej sile, tak naozaj sa sa snažia stlačiť tie náklady na minimum, a
potom idú aj na čiernu prácu."
Peter Kollárik, moderátor: "Viac kontrolórov a prísnejšie sankcie chce vláda presadiť aj pre zlepšenie
výberu daní. Podnikatelia tiež priznávajú, že ak zámer nebude len na papieri, môžu sa zmierniť
negatívne trendy. Zároveň ale upozorňujú na byrokraciu a vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce.
Premiér Robert Fico už vlani oslovil aj Americkú obchodnú komoru s požiadavkou, aby sa venovala
našim daňovým únikom. A dnes na jej konferencii prezentoval akčný plán vlády."
Lucia Virostková, redaktorka: "Americkí experti však upozorňujú, že náš daňový systém sa podľa
Svetovej banky zhoršil z pohľadu byrokracie aj nákladov pre podnikateľov. Daňovo-odvodové zaťaženie
práce je u nás v rámci EÚ najvyššie po Francúzsku, Belgicku a Taliansku. Ako na typ znížiť ho v
prospech lepšieho výberu daní reaguje premiér?"
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Ja nepoznám podnikateľa, ktorý by chcel platiť vyššie
dane. Takže ja návrhy podnikateľov, že znižovať dane, považujem za ich legitímny názor a legitímny

záujem."
Lucia Virostková, redaktorka: "Podľa rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka tvorí kvalita
podnikateľského prostredia s výberom daní spojené nádoby."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Je zrejmé, ak sa zníži zaťaženie daňové práce, tak by
to malo stimulovať podnikateľské subjekty, aby tie daňové náležitosti si plnili."
Lucia Virostková, redaktorka: "Z akčného plánu vlády hodnotia experti za potenciálne prínosné presné
definovanie daňovej povinnosti firmám vopred a väčšie právomoci daňových kontrolórov s prepojením
na políciu. Premiér verí aj v postupnú zmenu myslenia daňovníkov."
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64. Boj proti nelegálnej práci a daňovým únikom
[Téma: Rektor EU; Rádio Slovensko, 12:00; 05/03/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; z domova;
Peter Valovič, Lucia Virostková]
Zuzana Gajdošíková, moderátorka: "Odborníci varujú pred nárastom čiernej práce. Po zavedení
odvodov totiž počet dohodárov výrazne poklesol. Z pôvodných sedemdesiattisíc až o pätnásť tisíc. Je
však možné, že prestali pracovať len na papieri. Inšpektori práce budú mať preto tento rok viac roboty."
Peter Valovič, redaktor: "Po sprísnení podmienok si niektorí zamestnávatelia dohodárov nemôžu dovoliť
a mnohí prichádzajú o prácu. Hľadajú alternatívu aj v podobe čiernej práce, ako nám potvrdil tento
študent.""
Študent: "Pracujem načierno kvôli tomu, že inú možnosť nemám, lebo som vlastne stratil prácu kvôli
zákonu, ktorý vyšiel. Momentálne na tú novú dohodu nechce nikto brať vlastne ani so zamestnávateľov."
Peter Valovič, redaktor: "Nelegálnu prácu vyšetruje a pokutuje Národný inšpektorát práce. Od nového
roku sprísnil úrad kontroly. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia načierno, hrozia vysoké pokuty.
Hovorkyňa inšpektorátu Slavěna Vorobelová."
Slavěna Vorobelová, hovorkyňa Národného inšpektorátu práce: "V súčasnosti už prebiehajú mimoriadne
celoslovenské previerky zamerané na kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce so
zameraním najmä na služby, obchod a agentúry dočasného zamestnávania. Inšpektoráty práce sa od
začiatku roka zameriavajú prioritne na kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a
intenzívne budú vykonávať kontroly aj naďalej."
Peter Valovič, redaktor: "Republiková únia zamestnávateľov chce hľadať riešenie inde. Vyššie sankcie a
častejšie kontroly totiž môžu viesť k tomu, že zamestnávatelia budú svoje podvody sofistikovanejšie
ukrývať. Lacnejším a účinnejším nástrojom je podľa generálneho sekretára RÚZ Martina Hoštáka
prevencia."
Martin Hošták, generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov: "Represia pravdepodobne počet
bývalých dohodárov pracujúcich načierno významne nezníži. Čo by skôr pomohlo, je prehodnotenie
novely zákona o sociálnom poistení a prehodnotenie výšky odvodového zaťaženia dohodárov a snaha o
nájdenie nejakého kompromisu, ktorý by napomohol vrátiť časť dohodárov na oficiálny trh práce."
Peter Valovič, redaktor: "Najúčinnejšie sa s nelegálnou prácou bojuje podľa ekonóma akadémie vied
Vladimíra Baláža vytváraním nových pracovných miest. V súčasnej ekonomickej situácii to však nie je
jednoduché. Podnikatelia sa snažia šetriť viac ako inokedy a môžu zamestnať aj ľudí na čierno."
Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: "Je to jeden zo sprievodných znakov
krízy, čiže keď je nízky dopyt po pracovnej sile, tak naozaj sa sa snažia stlačiť tie náklady na minimum, a
potom idú aj na čiernu prácu."
Peter Valovič, redaktor: "Minulý rok odhalili inšpektori práce päťstošesťdesiat nelegálnych zamestnancov
a rozdali pokuty za viac ako pol milióna eur."
Zuzana Gajdošíková, moderátorka: "Viac kontrolórov a prísnejšie sankcie chce vláda presadiť aj pre
zlepšenie výberu daní. Aj podnikatelia priznávajú, že ak tento zámer nebude len na papieri, môžu sa
zmierniť negatívne trendy. Zároveň však upozorňujú na byrokraciu a vysoké daňovo-odvodové
zaťaženie práce. Túto kritiku už premiér vníma skôr ako subjektívny postoj, nehodný jeho komentára."
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Nie je možné, aby predsedovi vlády stavebná firma

ponúkla uskutočniť stavebnú úpravu s tým, že či to môže urobiť bez faktúry, teda bez zaplatenia DPH."
Lucia Virostková, redaktorka: "Premiér Robert Fico preto už vlani oslovil aj Americkú obchodnú komoru s
požiadavkou, aby sa venovala našim daňovým únikom. Dnes na jej konferencii prezentoval akčný plán
vlády. Presvedčil aj zástupcov amerických firiem? Spýtali sme sa Christiany Serugovej, šéfky daňovej
komisie komory."
Christiana Serugová, šéfka daňovej komisie Americkej obchodnej komory: "Uvidíme, ako budú fungovať
v praxi. To je veľmi dôležité."
Lucia Virostková, redaktorka: "Americkí experti však upozorňujú na hlbší problém. Náš daňový systém
sa zhoršil v celkovom hodnotení Svetovej banky z pohľadu času, aký firmám treba na spracovanie daní,
počtu rôznych typov daní a daňovo odvodového zaťaženia práce. Tú viac než my v rámci EÚ zdaňuje
len Taliansko a Francúzsko. Pomohlo by aj zrušenie manuálneho vypĺňania daňových priznaní. Ako
chce teda na odporúčania, ktoré si sám vyžiadal, reflektovať premiér?"
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Druhý podnet, o ktorom hovoríte, je podnet, na ktorom
Finančná správa pracuje mimoriadne intenzívne. Pani redaktorka, ja nepoznám podnikateľa, ktorý by
chcel platiť vyššie dane. Takže, ja návrhy podnikateľov, že znižovať dane považujem za ich legitímny
názor a ich legitímny záujem, preto je to pre mňa subjektívny pohľad podnikateľa, a to nebudem
komentovať."
Lucia Virostková, redaktorka: "Rektor Ekonomickej univerzity Rudolfa Sivák priznáva, že v prípade
daní a odvodov ide skôr o celkové podnikateľské prostredie, to však tvorí s výberom daní spojené
nádoby."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Je zrejmé, ak sa zníži zaťaženie daňové práce, tak by
to malo stimulovať podnikateľské subjekty, aby tie daňové náležitosti si plnili."
Lucia Virostková, redaktorka: "Z akčného plánu vlády mohli byť podľa amerických expertov pre firmy
najakčnejšie kroky smerom k jasnému predbežnému definovaniu výšky ich dane a pre daňových
kontrolórov zase väčšie právomoci a prepojenie priamo s políciou. Premiér verí aj v zmenu myslenia
daňovníkov a za seba dodáva, že platbu za stavebné úpravy bez faktúry odmietol."
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65. Boj s nelegálnou prácou
[Téma: Rektor EU; Rádio Slovensko, 18:00; 05/03/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; z domova;
Peter Valovič, Lucia Virostková]
Juraj Jedinák, moderátor: "Už viackrát sme informovali, že zavedenie nových pravidiel pri dohodároch
môže viesť aj k nárastu čiernej práce. Tentokrát sme sa ale pozreli na problém z inej strany. Po
zavedení odvodov výrazne klesol aj počet nezamestnaných, ktorí si privyrábali práve dohodami. A to zo
sedemdesiat na päťdesiatpäťtisíc. Je však možné, že prestali pracovať len na papieri. Štát preto zrejme
zvýši počet inšpektorov práce."
Peter Valovič, redaktor: "Po sprísnení podmienok si niektorí zamestnávatelia dohodárov nemôžu dovoliť
a mnohí prichádzajú o prácu. Hľadajú alternatívu aj v podobe čiernej práce, ako nám potvrdil tento
študent."
Študent: "Pracujem načierno kvôli tomu, že inú možnosť nemám, lebo som vlastne stratil prácu kvôli
zákonu, ktorý vyšiel. Momentálne na novú dohodu nechce nikto brať."
Peter Valovič, redaktor: "Nelegálnu prácu vyšetruje a pokutuje Národný inšpektorát práce. Od nového
roku sprísnil úrad kontroly. Zamestnávateľom, u ktorých robia ľudia načierno, hrozia vysoké pokuty.
Republiková únia zamestnávateľov chce hľadať riešenie inde. Vyššie sankcie a častejšie kontroly totiž
môžu viesť k tomu, že zamestnávatelia budú svoje podvody sofistikovanejšie ukrývať. Lacnejším a
účinnejším nástrojom je podľa generálneho sekretára RÚZ Martina Hoštáka prevencia."
Martin Hošták, generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov: "Čo by skôr pomohlo, je
prehodnotenie novely zákona o sociálnom poistení a výšky odvodového zaťaženia dohodárov a snaha o
nájdenie nejakého kompromisu, ktorý by napomohol vrátiť časť dohodárov na oficiálny trh práce."
Peter Valovič, redaktor: "Najúčinnejšie sa s nelegálnou prácou bojuje podľa ekonóma Slovenskej
akadémie vied Vladimíra Baláža vytváraním nových pracovných miest. V súčasnej ekonomickej situácii
to však nie je jednoduché. Podnikatelia sa snažia šetriť viac ako inokedy a môžu zamestnať aj ľudí na

čierno."
Vladimír Baláž, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: "Je to jeden zo sprievodných znakov
krízy, čiže keď je nízky dopyt po pracovnej sile, tak naozaj sa sa snažia stlačiť tie náklady na minimum, a
potom idú aj na čiernu prácu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Viac kontrolórov a prísnejšie sankcie chce vláda presadiť aj pre zlepšenie
výberu daní. Podnikatelia tiež priznávajú, že ak zámer nebude len na papieri, môžu sa zmierniť
negatívne trendy. Zároveň ale upozorňujú na byrokraciu a vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce.
Túto kritiku ale premiér vníma skôr ako subjektívny postoj, ktorý nehodlá komentovať."
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Nie je možné, aby predsedovi vlády stavebná firma
ponúkla uskutočniť stavebnú úpravu s tým, či to môže urobiť bez faktúry, teda bez zaplatenia DPH."
Lucia Virostková, redaktorka: "Premiér Robert Fico preto už vlani oslovil aj Americkú obchodnú komoru s
požiadavkou, aby sa venovala našim daňovým únikom. Dnes na jej konferencii prezentoval akčný plán
vlády. Presvedčil aj zástupcov amerických firiem? Spýtali sme sa Christiany Serugovej, šéfky daňovej
komisie komory."
Christiana Serugová, šéfka daňovej komisie Americkej obchodnej komory: "Uvidíme, ako budú fungovať
v praxi. To je veľmi dôležité."
Lucia Virostková, redaktorka: "Americkí experti však upozorňujú, že náš daňový systém sa podľa
Svetovej banky zhoršil z pohľadu byrokracie aj nákladov pre podnikateľov. Daňovo-odvodové zaťaženie
práce je u nás v rámci EÚ najvyššie po Francúzsku, Belgicku a Taliansku. Ako na typ znížiť ho v
prospech lepšieho výberu daní reaguje premiér?"
Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Ja nepoznám podnikateľa, ktorý by chcel platiť vyššie
dane. Takže ja návrhy podnikateľov, že znižovať dane, považujem za ich legitímny názor a ich legitímny
záujem, preto je to pre mňa subjektívny pohľad podnikateľa, a to nebudem komentovať."
Lucia Virostková, redaktorka: "Podľa rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka tvorí kvalita
podnikateľského prostredia s výberom daní spojené nádoby."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Je zrejmé, ak sa zníži zaťaženie daňové práce, tak by
to malo stimulovať podnikateľské subjekty, aby tie daňové náležitosti si plnili."
Lucia Virostková, redaktorka: "Z akčného plánu vlády hodnotia experti za potenciálne prínosné presné
definovanie daňovej povinnosti firmám vopred a väčšie právomoci daňových kontrolórov s prepojením
na políciu. Premiér verí aj v postupnú zmenu myslenia daňovníkov a za seba dodáva, že platbu za
stavebné úpravy bez faktúry odmietol."
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66. Zo spoločnosti
[Téma: Rektor EU; Revue priemyslu; 07/03/2013; 03/2013; s.: 50; život a kariéra; redakcia]
PRVÁ ŠTÚDIA O AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE. Ekonomická univerzita v Bratislave pripraví prvú
ucelenú vedeckú štúdiu v histórii Slovenska, ktorej cieľom je komplexne zmapovať vplyv automobilovej
výroby na ekonomiku krajiny. To všetko vrátane dopadu na vývoj miezd, zamestnanosti či
spotrebiteľského dopytu domácností. Zmluvu o novom projekte podpísali Rudolf Sivák, rektor EU v
Bratislave, a prezident ZAP SR Jaroslav Holeček.
VIANOČNÁ ZBIERKA. V predvianočnom období usporiadala spoločnosť Kia Motors Slovakia verejnú
zbierku zameranú na materiálnu pomoc pre pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.
Takmer 80 výrobných zamestnancov vyrazilo do ulíc Žiliny, aby za symbolické euro predávali vianočné
darčeky, ktoré zhotovili v spolupráci s chránenou dielňou Prístav nádeje z Banskej Bystrice. Výťažok zo
zbierky bol vyše tisíc eur.
POMOC PRI VÝUKE. Viceprezident útvaru Administratíva spoločnosti Kia Motors Slovakia, Kyo-Man
Song v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch slávnostne odovzdal zástupcom stredných
odborných škôl z celého Slovenska a Žilinskej univerzite 6 automobilov a jeden diagnostický prístroj na
vzdelávacie účely. Závod od roku 2006 daroval školám a univerzitám spolu už 99 vozidiel, 69 motorov,
54 rôznych automobilových komponentov a 5 diagnostických prístrojov.
OCENENIE PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV. Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia vyhlásila svojich

najlepších obchodných partnerov za rok 2012. Absolútnym víťazom v predaji produktov HP za rok 2012
sa stala spoločnosť Datalan, ktorá zaznamenala prvenstvo aj v kategórii komerčného partnera s
najväčším obratom PC produktov. Ocenenie najlepšieho distribútora v predaji HP produktov si odniesla
spoločnosť eD´ system Slovakia.
PODNIKATEĽ ROKA 2012 V SR. Stal sa ním Vladimír Levársky, riaditeľ spoločnosti OMS, spol. s r.o.
Prestížne ocenenie si na slávnostnom ceremoniáli v bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton prevzal z
rúk vedúceho partnera Ernst & Young Stana Jakubeka, vyhlasovateľa súťaže. Titul Podnikateľ roka 2012
v oblasti inovácií získal Igor Lengyel, zakladateľ spoločnosti NMS s.r.o., a držiteľom titulu Začínajúci
podnikateľ roka 2012 sa stal Michal Vyšinský zo spoločnosti 2muse, s.r.o..

Späť na obsah

67. Tlačová konferencia: Slovenka roka 2013
[Téma: Rektor EU; zenskyweb.sk; 11/03/2013; Redakcia]
Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po piatykrát vyhlasujú
anketu Slovenka roka 2013. Anketa je pokračovaním podujatia, ktoré Slovenka organizovala v minulých
rokoch pod názvom Žena a Muž roka. Jej filozofiou je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné
vo svojom povolaní.
Absolútnou Slovenkou roka 2009 sa na základe čitateľského hlasovania stala primárka II. Detskej kliniky
Fakultnej nemocnice s poliklinikou MUDr. Anna Hlavatá. Absolútnou Slovenkou roka 2010 sa stala
zástupkyňa riaditeľa Fakultnej nemocnice na bratislavských kramároch Doc. MUDr. Štefánia Moricová.
Absolútnou Slovenkou roka 2011 sa stala riaditeľka J&T banky Ing. Monika Céreová. V roku 2012 sa
absolútnou Slovenkou roka stala podnikateľka Natália Vicsápiová.
Úspešné dámy sú nominované v kategóriach:
umenie a kultúra,
média a komunikácia,
veda a výskum,
zdravotníctvo,
biznis a manažment,
šport,
charita,
vzdelávanie a podpora mladých talentov.
Aadeptky na Slovenku roka 2013 vyberala nominačná komisia v zložení: prvá dáma SR Ing. Silvia
Gašparovičová, minister kultúry Marek Maďarič, predseda predstavenstva Unipharmy Prievidza - 1.
slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti RNDr. Tomislav Jurík, generálny riaditeľ RTVS Václav Mika,
generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, rektor Ekonomickej univerzity v bratislave prof. Ing.
Rudolf Sivák, predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, člen predstavenstva Prvej stavebnej
sporiteľne Ing. Erich Feix, csc., Ing. Marián Gajdoš zo spoločnosti Gamo, a.s., PhDr. Elvíra Chadimová
za Top centrum podnikateliek, generálny riaditeľ CK Hydrotour Mikuláš Milko; generálna riaditeľka
Turčianskych kúpeľov Zuzana Ďurinová, poslanec európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik,
šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mgr. Mária Miková.
Nominantky ankety boli verejnosti predstavené na tlačovej konferencii 11. marca 2013 o 9.30 hod. v
hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave a v týždenníku Slovenka. Anketu podporia aj mediálne vstupy v
RTVS. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú diváci RTVS formou sms hlasovania a čitatelia
Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj hlasovania na http://www.zenskyweb.sk.
Galavečer, na ktorom predstavíme absolútnu víťazku ankety Slovenka roka 2013 a víťazky jednotlivých
kategórií, sa uskutoční 20. mája 2013 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
Exkluzívne ocenenie v podobe bronzovej sošky si víťazky prevezmú z rúk sochárky Jany Brisudovej.
Slávnostný večer môžete sledovať v priamom prenose na Jednotke RTVS. Záštitu nad slávnostným
podujatím už po piatykrát prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová.
Zdroj - RED
Foto: Dušan Kittler
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68. Poznáme adeptky na titul Slovenka roka 2013
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 19/03/2013; 12/2013; s.: 14,15; AKTUÁLNE; ĽUDMILA GRODOVSKÁ]

Anketa Slovenka roka sa prehupla už do svojho piateho ročníka. Na tlačovej konferencii za prítomnosti
patrónky ankety, prvej dámy SR Silvie Gašparovičovej, a ministra kultúry SR Mareka Maďariča sme
predstavili novinárom dvadsaťšesť výnimočných žien.
,,Prečo sú tak málo sebavedomé?" pozastavovala sa po tlačovke minuloročná víťazka kategórie Charita,
bývalá televízna moderátorka Eva Černá. ,,Prečo sú zbytočne skromné? To je asi chyba všetkých
slovenských žien... Sú to všetko úžasné dámy, ale čudujú sa, prečo padla voľba práve na ne, a skoro
každá tvrdí, že pozná iné ženy, ktoré by si nomináciu zaslúžili."
Možno to nie je nízke sebavedomie, ale pokora. Vedomie, že čím viac som v živote dokázala, čím hlbšie
som prenikla do tajov vedného odboru, tým väčšmi si uvedomujem, koľko toho ešte treba urobiť,
preskúmať, pomôcť, nájsť nový liek, naučiť iných a aj učiť sa od iných. Sú to osobnosti, ktoré v živote
dokázali veľa preto, lebo si nikdy nekládli nízke ciele a neprestali sa usilovať dosiahnuť viac. Sú si
vedomé toho, že v ich okolí je veľa ľudí, bez ktorých by neboli tým, kým sú, bez ktorých by sa možno
nedostavil ani ich úspech. Takmer každá prijala svoju nomináciu ako veľkú poctu, ale súčasne aj
možnosť zviditeľniť svoje pracovisko, svoj vedný odbor či problém, ktorému sa venujú, ale aj nie vždy
najlepšie podmienky, v ktorých pôsobia. A v neposlednom rade chcú zviditeľniť aj ľudí, s ktorými
spolupracujú. V tom vidia ďalší zmysel tejto ankety, ktorej prvotným cieľom je predstaviť výnimočné
ženy. Je ich na Slovensku veľa. O tom by mohli rozprávať členovia nominačnej komisie, ktorých
náročnou úlohou bolo vybrať z množstva vynikajúcich tie najlepšie.
MALÉ JUBILEUM
Na tlačovej konferencii sa predstavili tie, ktoré sa budú uchádzať o titul, ale keďže anketa vstupuje do
svojho malého jubilea - piateho ročníka, bola to aj príležitosť bilancovať a konštatovať, že anketa sa už
etablovala ako významné spoločenské podujatie celoslovenského významu. Mária Reháková, riaditeľka
vydavateľstva Starproduction, však pripomenula, že by sa to nebolo podarilo bez partnerov, ktorí stoja
od začiatku pri ankete - bez Slovenského národného divadla, ktoré každoročne prepožičiava priestory
Historickej budovy na slávnostný galavečer (tohto roku to bude 20. mája), a bez RTVS, ktorá aj tentoraz
odvysiela vyhlásenie výsledkov ankety v priamom prenose. Pripraviť takéto podujatie sa darí aj vďaka
viacerým partnerom. Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorá je patrónkou ankety od jej prvého
ročníka, vyslovila radosť, že sa môže spolu so Slovenkou podieľať na jedinej ankete, ktorá vyzdvihuje
ženy, mnohokrát verejnosti neznáme, no výnimočné svojou prácou a životnými príbehmi. Od budúceho
čísla ich budeme na stránkach Slovenky približovať - a je na vás, vážení čitatelia a čitateľky, ktorej z nich
pošlete hlas, aby sa mohla pýšiť titulom Slovenka roka 2013.
ČLENOVIA NOMINAČNEJ KOMISIE, ktorá vyberala adeptky na titul Slovenka roka 2013
Silvia Gašparovičová, prvá dáma SR; Marek Maďarič, minister kultúry; RNDr. Tomislav Jurik, predseda
predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť; Václav
Mika, generálny riaditeľ RTVS; Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND; prof. Ing. Rudolf Sivák,
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave; prof. RNDr. Jaromír Pastorek, predseda SAV; Ing. Erich
Feix, člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne; Ing. Marián Gajdoš zo spoločnosti GAMO, a. s.;
PhDr. Elvíra Chadimová, prezidentka TOP centra podnikateliek; Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK
Hydrotour; Zuzana Ďurinová, generálna riaditeľka Turčianskych kúpeľov; Miroslav Mikolášik, poslanec
Európskeho parlamentu; Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka.
NA TITUL SLOVENKA ROKA 2013 SÚ NOMINOVANÉ
Kategória UMENIE A KULTÚRA
Anna Javorková, herečka Slovenského národného divadla Ivett Axamitová, výtvarníčka Zuzana Liová,
scenáristka a režisérka
Kategória MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA
Mgr. Adela Banášová, moderátorka Mgr. Ľubica Hargašová, redaktorka - publicistka Rádia Slovensko
RTVS Mgr. Alena Horváthová-Čisáriková, redaktorka týždenníka Slovenka PhDr. Tamara Cho,
šéfredaktorka Telerána v TV Markíza
Kategória VEDA A VÝSKUM
Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave Prof. PharmDr.
Daniela Ježová, DrSc., podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre vzdelávanie a doktorandské
štúdium PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., archeologička, historička a pedagogička
Kategória VZDELÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV

Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc., univerzitná profesorka MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.,
pedagogička a vedúca oddelenia toxikológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave
Kategória ZDRAVOTNÍCTVO
MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice Bánovce - 3. súkromnej nemocnice, s. r. o. Doc. MUDr. Eva
Gonćalvesová, CSc., FESC., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca a Centra pre pľúcnu
artériovú hypertenziu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb MUDr. Daniela Sejnová, PhD.,
zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice a LFUK v
Bratislave Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu a študijná prodekanka
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Kategória BIZNIS A MANAŽMENT
Ing. Tatiana Nátna, konateľka a majiteľka spoločností Turčan-auto, s. r. o., a Tanja Autocaravan, s. r. o
JUDr. Andrea Cisárová, riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Klaudia
Volnerová, členka predstavenstva a riaditeľka Kooperativa poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
Kategória ŠPORT
Ing. Sylvia Hrušková, generálna riaditeľka GOLF INTERNATIONAL, s. r. o., Veľká Lomnica Zuzana
Štefečeková, reprezentantka v brokovej streľbe, disciplína Trap Lucia Klocová, atlétka, reprezentantka
Slovenska v behu na stredné trate
Kategória CHARITA
Ľubica Gálisová, zakladateľka a prezidentka Fóra pre pomoc starším - národná sieť, Prievidza PhDr.
Mária Soboličová, PhD., manažérka pre fundraising Spoločnosti Úsmev ako dar PhDr. Soňa Holúbková,
psychologička, predsedníčka správnej rady Nadácie Krajina harmónie
Pripravila: ĽUDMILA GRODOVSKÁ, foto: Dušan Kittler
Foto
Nominantky v kategórii Médiá Ľuba Hargašová a Alena Horváthová-Čisáriková sa zoznamujú s
vedkyňou Danielou Ježovou
Nominantky (zľava): M. Soboličová, D. Zeljenková, L. Klocová, S. Miháliková, Ľ. Gálisová, v popredí Ľ.
Hargašová a T. Nátna
Dámy pozorne počúvali vyznania svojich kolegýň. Zľava E. Gonćalvesová, T. Štefanovičová, E.
Kubíková
Dámy, ktoré spojila anketa v predchádzajúcich rokoch: herečka Mária Kráľovičová, prvá Slovenka roka lekárka Anna Hlavatá, modelka a šéfka dobročinnej organizácie Ivana Christová, minuloročná víťazka podnikateľka Natália Bugyi Vicsápiová, prezidentka TOP centra podnikateliek Elvíra Chadimová a bývalá
moderátorka, ktorá sa angažuje v charite, Eva Černá
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69. Predstavujeme nominantky na titul slovenka roka 2013
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 26/03/2013; 13/2013,14/2013; s.: 26,27,28,29; NEZARADENÉ; ĽUDMILA
GRODOVSKÁ]
Anketa Slovenka roka 2013 odštartovala. Svojimi hlasmi môžete podporiť niektorú z dvadsiatich šiestich
nominovaných dám a rozhodnúť o víťazke niektorej z ôsmich kategórií. Kandidátka s najvyším počtom
hlasov sa stane absolútnou víťazkou - Slovenkou roka 2013.
Kategória UMENIE A KULTÚRA
ANNA JAVORKOVÁ, HEREČKA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
O mne hovoria postavy

,,V mojom veku už nemusím trpieť pachtením sa za veľkými úlohami. Tie dôležité, veľké a náročné roly
ma stretli," hovorí herečka, ktorú kritici zaraďujú k najvýraznejším slovenským tragédkam.
,,Už veľmi skoro som mala možnosť zbierať vzácne skúsenosti pri mojich starších kolegoch, učiť sa a
zažiť rôznorodý prístup k tvorbe," spomína Anna Javorková. V Činohre Slovenského národného divadla
hosťovala už počas štúdia na VŠMU a angažmán získala hneď po absolutóriu v roku 1975. Skoro sa
objavila aj vo filme, rozhlase a televízii. ,,V divadle pôsobím už vyše tridsaťpäť rokov. Moja profesia je do
istej miery verejná, viditeľná, odborníkmi i laikmi často hodnotená. To, čo bolo a je prelomové či kľúčové
v rámci napríklad môjho hereckého typu, už teatrológovia zaznamenali. Ja rada spomínam na postavy,
ktoré ma niekam posunuli. Myslím na zložité a neľahké, ako sú a boli Klytaimnéstra v Orestei, Volumnia
v Coriolanovi, Inés v Sartrovom S vylúčením verejnosti alebo Mária Stuartovna, Médeia, Mariša či Mária
Rostovová z Vojny a mieru, ktorou som začínala. Samozrejme, kľúčových postáv v divadle, ale aj
filmových a televíznych úloh je viac. Vyskúšala som si veľké roly, s veľkými hereckými kolegami a s
veľkými režisérmi. A som za to vďačná," rozpráva jedna z významných predstaviteliek hereckej
generácie, ktorá do slovenského divadla vstúpila v sedemdesiatych rokoch a vynikla najmä v tragických
úlohách. Popri účinkovaní v SND vytvorila okolo osemdesiat postáv vo filme a v televízii a vystupovala aj
na iných divadelných scénach - v Divadle Jozefa Palárika v Trnave, Divadle a. ha či v Divadle Aréna. Za
svoju prácu získala niekoľko divadelných ocenení. Cenu Andreja Bagara za postavu Médey (1985),
Cenu Literárneho fondu za postavy Lady Torrancovej v inscenácii Zostupujúci Orfeus a Iriny Nikolajevny
Arkadinovej v inscenácii Čajka (2000). V roku 2009 ocenili Annu Javorkovú výročnou cenou Literárneho
fondu za postavu Grety Garbo v inscenácii Tajomstvo Grety Garbo v DJP Trnava.
Čo vám vaša profesia v živote dala a čo vzala?
,,Herecká profesia ma naučila pokore. Tej pokore, mohli by sme povedať bázni, s ktorou pristupujete k
novým pracovným výzvam a s ktorou večer čo večer musíte vystúpiť pred divákov. Mala som možnosť
stretnúť inšpiratívnych, tvorivých, ale aj provokatívnych ľudí rôznych generácií, ktorí ma usmerňovali,
formovali, posúvali, ale i kritizovali a svojou nespokojnosťou vyburcovali. Moja profesia ma naučila, že
cesta tvorivého (niekedy i životného) hľadania pravdy a podstaty je občas bolestivá, inokedy intuitívna
alebo ľahučko spontánna, no nikdy sa nezaobíde bez duchovna. A toto poznanie obohacuje."
IVETT AXAMITOVÁ, VÝTVARNÍČKA
Do hliny vkladá seba
,,Naplno sa usilujem pretavovať do svojich diel túžby, pocity, sny, prevteľovať do nich svoju dušu,
niekedy utrápenú, no nadovšetko milujúcu," hovorí výrazná predstaviteľka keramickej, predovšetkým
sakrálnej tvorby na Slovensku.
Farbičky boli od malička jej najobľúbenejšou hračkou, ktorými si rada vytvárala svoj spravodlivy svet.
Túžila vytvárať krásu a robiť ľudí šťastnými. ,,Pred naším domom v Ivanke pri Dunaji stál od nepamäti
kríž, ktorý je najprirodzenejšou súčasťou môjho bytia. Kríž a Krista považujem za svojho ochrancu. To je
aj odpoveď pre mnohých, ktorí sa pýtajú, prečo sa venujem sakrálnej tvorbe," hovorí o najvýznamnejšej
časti svojej tvorby. Jej krížové cesty, madony, betlehemy a iné diela so sakrálnou tematikou sa stali
súčasťou mnohých svätostánkov, napríklad vo Vrbovom, v Nimnici, Jabloňovom či Topoľčanoch. V roku
1995 pri návšteve Svätého otca Jána Pavla II. bolo práve jej dielo Posledná večera darom od Nitrianskej
diecézy a mesta Nitra a dnes sa nachádza v zbierkach Vatikánu. ,,Moja práca je fyzicky aj technicky
dosť náročná, ale teší ma, že tvorím z toho najprirodzenejšieho materiálu, ktorým je hlina. Tá mi dáva
krídla, umožňuje hľadať hlbší zmysel života i tvorby," tvrdí výtvarníčka, ktorá na svojej práci miluje všetko
- od návrhu až po realizáciu. Svoje práce vystavovala na päťdesiatich samostatných výstavách. V
minulom roku začala v Prezidentskom paláci v Bratislave, pokračovala na veľvyslanectve Slovenskej
republiky v Ríme, v Židovskej synagóge v Nitre a vo Forli v Bazilike di San Mercuriale. Už asi dvadsať
rokov spolupracuje v Nitre s humanitnou organizáciou HOMO NITRIENSIS. V roku 2002 sa Ivett vydala
a presťahovala z rodnej Ivanky pri Dunaji za manželom Jozefom do Topoľčian. Majú desaťročného syna
Davida, ktorý možno pôjde v maminých stopách. Ivett má rodinu, ktorá ju vie podržať a podporiť. Po celý
život pri nej stála aj milujúca mama. ,,Pred pár dňami ma navždy opustila. Dúfam, že teraz je mojím
anjelom strážnym," ubezpečuje sa žena, ktorá svoju dušu vkladá do hliny.
Čo vám vaša práca dala a čo vzala?
,,Moja profesia mi dala všetko - radosť zo života a jeho zmysel, nádej na lietanie i snívanie, ale i zmysel
pre veľkú zodpovednosť. Naučila ma, že koľko dám, toľko dostanem. Neviem o ničom, čo by mi vzala,
hádam mi iba pribudli bolesti krčnej chrbtice."
ZUZANA LIOVÁ, SCENÁRISTKA A REŽISÉRKA

Film mi dáva slobodu
,,Mala som možnosť zažiť pocit, že dokážem oveľa viac, ako som si na začiatku myslela. Tento pocit
vnútornej slobody a posúvania vlastných hraníc nie je zatiaľ permanentný, ale tá chvíľa stála za to,"
vyznáva sa mladá filmárka, za ktorej medzinárodnými úspechmi stojí veľká pokora a poctivosť, s akou
pristupuje k svojej práci.
V roku 2001 ukončila štúdium dramaturgie a scenáristiky na VŠMU v Bratislave. Za najvýznamnejší krok
v kariére považuje nakrútenie svojho prvého, televízneho, filmu Ticho v roku 2005 a rozhodnutie
režírovať si svoj scenár sama. Tvrdí, že mala šťastie na ľudí, ktorí v tej chvíli stáli pri nej - producent STV
Ivan Janovský, Martin Šulík, vtedajší pedagóg Ondrej Šulaj a dramaturgička Janka Skořepová. Bez ich
podpory by sa na taký krok nikdy neodhodlala. Študovala totiž scenáristiku a k réžii má veľký rešpekt.
Režírovanie Ticha nebolo ľahké, ale zistila, že ju napĺňalo, keď mohla ,,oživiť" svoj scenár. Za film
získala viacero medzinárodných ocenení. Prenikavý úspech však zaznamenal jej film Dom, ktorý mal
svetovú premiéru na festivale Berlinale 2011. Rovnako ako jej prvá snímka je jeho témou rodina. Zuzana
Liová spracúva najobyčajnejšie, najľudskejšie témy a podáva ich nepateticky. V roku 2006 na MFF v
Cannes jej za scenár k filmu Dom udelili hlavnú Cenu Krzysztofa Kieślowského. Od premiéry v roku
2011 získal film Dom viacero cien: ocenili ho na prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Palm
Springs, získal hlavnú cenu v kategórii Najlepší celovečerný film na 23. ročníku Medzinárodného
filmového festivalu v talianskom Terste, Cenu Tatrabanky 2012 a ďalšie ocenenia. V roku 2012 získal
film cenu Slnko v sieti za najlepší slovenský film. ,,Stalo sa mi, že po projekciách za mnou chodili diváci
a hovorili, ako ich moje filmy zasiahli. A to mám rada, že film môže zasiahnuť niekoho na druhom konci
sveta a inšpirovať ho v živote," hovorí Zuzana a pokračuje: ,,Pri svojej práci som sa naučila, že človek
musí zostať na zemi, byť pokorný voči tým, ktorí sa mu otvárajú a ktorí ho inšpirujú. Stále sa učím, že
nič, čo ma zdanlivo vnútorne obmedzuje - moje obavy či nedôvera v seba samu - ma nemôže zastaviť v
tom, čo cítim, že chcem urobiť." Jej dlhodobým cieľom je nakrútiť ešte niekoľko celovečerných filmov, v
súčasnosti pracuje na krátkom desaťminútovom filme, ktorý bude súčasťou celovečerného filmu
zloženého z desiatich poviedok, režírovaných slovenskými režisérmi a režisérkami. Popritom píše
scenár k novému celovečernému filmu a vedie na VŠMU ročník scenáristov.
Čo vám vaša profesia v živote dala a čo vzala?
,,Dáva mi slobodu spolu s veľkou zodpovednosťou, ktorú je niekedy ťažké uniesť. Dáva mi radosť,
priestor na poznávanie seba aj života okolo. Umožňuje mi zažívať blízkosť s mojimi spolupracovníkmi.
Moja profesia mi berie jedine čas, ktorý by som mohla stráviť so svojimi najbližšími."
Kategória VEDA A VÝSKUM
Prof. Ing. Anetta ČAPLÁNOVÁ, PhD., PROREKTORKA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
V ekonómii je kus psychológie
,,Vážim si, že moja práca a skúsenosti s ňou spojené mi umožnili lepšie pochopiť, na čom v živote
skutočne záleží." To sú slová ženy, ktorú fascinuje ekonomický výskum ako cesta k porozumeniu
fungovania spoločnosti.
Vždy ju zaujímali ľudia a ich správanie, preto uvažovala o štúdiu psychológie. Dnes je rada, že si vybrala
ekonómiu, lebo podobne ako poznatky z psychológie či sociológie aj pochopenie ekonomických motívov
správania sa ľudí pomáha porozumieť im. Jej profesionálna dráha sa spája s Ekonomickou univerzitou
v Bratislave. Po skončení doktorandského štúdia v roku 1995 tu začala pracovať ako odborná
asistentka na katedre ekonomickej teórie a pôsobí tu doteraz. Ako profesorka ekonómie sa v
pedagogickej činnosti venuje výučbe ekonomickej teórie, dejín ekonomických teórií, makroekonómie a
teórie verejnej voľby. Vo výskume skúma najmä otázky fungovania verejného sektora v súčasných
trhových ekonomikách. Tešia ju úspechy, ktoré s kolegami dosiahla- či už ide o projekty medzinárodnej
spolupráce v pedagogickej či výskumnej oblasti, alebo o úspešné publikácie. Niektoré z nich boli
ocenené Cenou slovenského literárneho fondu, Cenou rektora Varšavskej univerzity či Cenou rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Osobitne si cení publikácie v medzinárodne uznávaných
vedeckých časopisoch. V čom vidí Anetta Čaplánová krásu svojho vedného odboru? ,,Napriek tomu, že
ekonomický výskum nezachraňuje priamo ľudské životy, prispieva k pochopeniu správania sa a
motivácie jednotlivcov a spoločnosti a k hľadaniu odpovedí na to, ako dosiahnuť, aby spoločnosť lepšie
fungovala," odpovedá. ,,Vo svojej práci som neustále s mladými ľuďmi, sledujem, ako sa menia ich
názory, očakávania a ambície," hovorí profesorka Čaplánová, ktorá od roku 2009 pôsobí na univerzite aj
ako prorektorka, najskôr pre akademické projekty, v súčasnosti pre vedu a doktorandské štúdium. Pri
tejto práci získala skúsenosti s manažmentom vedeckovýskumnej činnosti a usiluje sa o rozvoj
internacionalizácie výskumu a doktorandského štúdia na univerzite.
Čo vám vaša práca v živote dala a čo vzala?

,,Moja odpoveď bude pravdepodobne podobná odpovediam väčšiny žien, ktoré sa svojej práci naplno
venujú. Je mi ľúto, že som nemala viac času pre svoju rodinu, svoju dcéru. Na druhej strane si vážim, že
som spoznala ľudí, ktorí ma inšpirovali k tomu, aby som sa vždy usilovala posunúť veci o kúsok ďalej.
Počas výskumných a pedagogických pobytov na univerzitách a výskumných pracoviskách v zahraničí
som mala možnosť pracovať v interkultúrnom prostredí a učiť sa zo skúseností iných. Keď som videla,
ako sa žije v iných krajinách, najmä v tých menej vyspelých, začala som si viac vážiť to, čo na Slovensku
máme a čo často považujeme za samozrejmosť."
Prof. PharmDr. Daniela JEŽOVÁ, DrSc., VEDÚCA VEDECKÁ PRACOVNÍČKA V ÚSTAVE
EXPERIMENTÁLNEJ ENDOKRINOLÓGIE SAV, PROFESORKA FARMAKOLÓGIE NA LEKÁRSKEJ
FAKULTE UK A PODPREDSEDNÍČKA SAV PRE VZDELÁVANIE A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Objavila radosť z objavovania
,,Chcem povzbudiť všetky ženy a dievčatá, ktoré váhajú. Je veľmi dôležité vedieť rozpoznať, v akých
činnostiach sa každá z nás cíti dobre a dokáže ich vykonávať k spokojnosti iných aj seba. Ja som s
pokorou vďačná, že sa mi to podarilo," vyjadruje sa žena, ktorá našla naplnenie vo výskumnej práci.
Keď sa po skončení Farmaceutickej fakulty prihlásila na inzerát vypísaný Ústavom experimentálnej
endokrinológie SAV, nie celkom vedela, do čoho ide. Postupne zistila, že je to presne to, čo chce robiť.
Dnes sa venuje výskumu stresu, úzkosti a depresie, ako aj účinku psychotropných látok ,,Vedecká práca
je náročná a krásna," vysvetľuje. ,,Jednou z tých pekných stránok je, že si môžete vybrať vlastnú cestu a
hľadať to, čo doteraz nikto nepoznal. K náročnosti patrí, že k vedeckému napredovaniu nestačia pekné
myšlienky, potrebujete drahé metodiky, prístroje, množstvo času a trpezlivosti. Je nádherné, ak sa
podarí nájsť nové fakty o príčinách chorôb či o možnostiach liečiť chorobné procesy. S mojím kolektívom
sme opísali nové prístupy zacielené na liečbu depresie a úzkostných porúch. Výsledky našej práce tiež
ukázali, že nepotrebujeme lieky na odstránenie stresu, ale potrebujeme zabrániť jeho negatívnym
dôsledkom." Profesorka Ježová je autorkou a spoluautorkou viac ako 200 vedeckých článkov, ktoré
získali viac než 3000 SCI citácií, čím patrí medzi najviac citovaných vedcov na Slovensku. Často
prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách. ,,Žena, ktorá sa dala na vedeckú dráhu,
potrebuje chápavého manžela. Som vďačná, že takého mám. Manžel, dcéra a syn, ktorí pre mňa
znamenajú oveľa viac než vedecká práca, museli často znášať zvláštnosti môjho náročného povolania,"
hovorí vedkyňa, ktorá za svoju prácu získala viacero prestížnych národných a medzinárodných ocenení.
Čo vám vaša práca v živote dala a čo vzala?
,,Vedecká práca sa nedá robiť ako zamestnanie. Musíte v nej a s ňou žiť a mať ju radi. Tak ako každá
profesia, aj táto zahŕňa i menej atraktívne práce, ktoré sa musia vykonať. Jadrom sú však činnosti, ktoré
robíme s nadšením, pocitom radosti a očakávania. Máme nádej rozpoznať niečo, čo dosiaľ nikto na
svete nezistil! A navyše, práca vedca zahŕňa činnosti, ktoré ostatní nazývajú koníčkami - cestovanie,
poznávanie iných kultúr, sociálne kontakty, priateľstvá s ľuďmi z rôznych krajín či gurmánske zážitky.
Neviem povedať, čo mi moja profesia vzala, pretože mi nič nechýba. Nerozlišujem medzi pracovným a
súkromným životom, pre oboje mi však chýba viac času."
PhDr. TATIANA ŠTEFANOVIČOVÁ, CSc., ARCHEOLOGIČKA, HISTORIČKA A PEDAGOGIČKA
Odhaľuje minulosť
,,Na archeológii je krásne, že po dlhom výskume, keď sa neviete dopracovať k záverom, môže zrazu
drobný detail priniesť zásadný objav," hovorí jedna z najvýznamnejších slovenských archeologičiek,
ktorá sa zameriava na slovanskú a stredovekú archeológiu, najmä architektúru a najstaršie dejiny
Bratislavy.
Najsilnejší zážitok jej profesionálnej kariéry ju stretol na začiatku, keď po skončení štúdia archeológie v
roku 1958 začala pracovať na archeologickom výskume Bratislavského hradu. ,,Pri vykopávkach sme
objavili pozostatky trojloďovej baziliky, na ktorej základoch neskôr v jedenástom storočí postavili nový
Kostol Sv. Salvatora," spomína. ,,Baziliku sme však nevedeli časovo zaradiť - až kým sme neobjavili
zlatý gombík, rovnaký, aké sa našli v hroboch z veľkomoravského obdobia v Mikulčiciach. Jediný gombík
nám pomohol určiť, že bazilika na Bratislavskom hrade pochádza z deviateho storočia! Na archeológii je
krásne, že niekedy vám po dlhom skúmaní pomôže práve takýto malý detail." Na výskume
Bratislavského hradu pracovala najskôr pod vedením doktora. B. Pollu z Archeologického ústavu SAV,
neskôr ako vedúca výskumu. Ešte pred jeho skončením v rokoch 1968 až1970 pôsobila na Filozofickej
fakulte UK v archeologickom seminári ako učiteľka stredovekej a neskôr už len slovanskej archeológie.
V roku 1971 získala ročný študijný pobyt v Grécku, kde sa začala orientovať na vývoj Slovanov v širšom
rozsahu. Na katedre archeológie pôsobila až do roku 2004 a v rámci možností sa zúčastňovala aj na
výskumoch. Doktorka Štefanovičová neodpočíva ani na dôchodku - podieľala sa v teréne na výskumoch

na viacerých miestach Bratislavy, v ostatných rokoch spracúva výsledky a publikuje. V roku 2007 ako
pracovníčka Slovenského archeologického a historického inštitútu usporiadala s kolegom Drahoslavom
Hulínkom konferenciu k výročiu významnej bitky, ktorá sa odohrala pod Bratislavským hradom v roku
907. Spolu s Jurajom Šedivým bola zostavovateľkou obsiahleho 1. zväzku Dejín Bratislavy, ktorý vyšiel v
decembri 2012. Rada by sa venovala spresneniu niektorých otázok osídlenia Slovenska v 9. - 10.
storočí, najmä časovému zaradeniu pamiatok z tohto obdobia a počiatkom christianizácie.V roku 2005
udelil prezident SR Tatiane Štefanovičovej štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné
zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
Čo vám vaša práca dala a čo vzala?
,,Moja profesia mi dala možnosť širokého pohľadu a nadhľadu na vývoj nielen Slovenska, ale i celej
Európy, ako aj možnosť spoznať tento vývoj nielen z literatúry, ale aj materiálnych pamiatok v rôznych
krajinách - v Grécku a na celom Balkáne, v Rusku, Rakúsku, Taliansku a vo veľkej miere aj v Nemecku,
Francúzsku a Anglicku. Do istej miery mi vzala možnosť starať sa o rodinu. Určite to pocítil
predovšetkým môj syn, napriek tomu, že som sa usilovala mu tento deficit kompenzovať."
Pripravila: ĽUDMILA GRODOVSKÁ
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