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1. Študijný program možno zmeniť
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/04/2011; s.: 15; Servis; or]
O zmenu študijného programu môže študent žiadať len po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia.
BRATISLAVA. Podľa zákona o vysokých školách má študent právo požiadať o zmenu študijného
programu. Univerzity pri žiadosti študentov postupujú podľa svojich vnútorných predpisov.
Žiadosť dekanovi
O zmenu študijného programu môže študent požiadať iba v rámci toho istého študijného odboru alebo
príbuzného študijného odboru. Študenti v prvom roku štúdia môžu o takúto zmenu požiadať iba na
fakulte, na ktorú boli prijatí do prvého roka štúdia. Lehoty pritom bývajú rôzne. "Na Ekonomickej
univerzite v Bratislave tak študent musí urobiť najneskôr 10 dní pred začiatkom príslušného
akademického roka," povedal prorektor Ferdinand Daňo. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
treba žiadosť podať najneskôr šesť týždňov pred ukončením akademického roka a napríklad na
Katolíckej univerzite v Ružomberku musí študent písomnú žiadosť doručiť dekanovi najneskôr do konca
júla. Ak študijný program mení študent z inej vysokej školy, k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný
výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností. Inú
zmenu študijného programu je možné vykonať len absolvovaním prijímacieho konania.
Z dennej na externú a naopak
Môže sa stať, že študent musí požiadať o zmenu formy štúdia z dennej na externú alebo z externej na
dennú. Aj v tomto prípade o to musí písomne požiadať dekana fakulty a opäť iba po úspešnom ukončení
príslušného roku štúdia.
(or)
Prehľad o podaných prihláškach do konca februára
Škola Počet podaných prihlášok na 1. stupeň štúdia Predpokladaný počet prijatých uchádzačov na 1.
stupeň štúdia Študijný program/ študijné programy s najvyšším počtom prihlášok
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta 1550 600 financie, bankovníctvo a investovanie (1140); národné
hospodárstvo (130)
Obchodná fakulta 1540 500 podnikanie v obchode a cestovnom ruchu (1050)
Fakulta hospodárskej informatiky 970 600 účtovníctvo (470); hospod. informatika (320)
Fakulta podnikového manažmentu 1900 600 ekonomika a manažment podniku (1670)
Fakulta medzinárodných vzťahov 360 100 medzinárodné ekonomické vzťahy (360)
Fakulta aplikovaných jazykov 140 40 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia (140)
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 640 350 ekonomika a manažment podniku (490)

Univerzita Komenského Bratislava
Lekárska fakulta 2374 300 všeobecné. 25 zubné všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo
Právnická fakulta 1581 450 denné, 250 externé pravo
Filozofická fakulta 3737 1244 psychológia, marketingová komunikácia, politológia, sociológia, história,
kulturológía, žurnalistika
Prírodovedecká fakulta 2341 1090 biológia, biochémia, systém, biológia, environmentalistika,
geografické programy
Pedagogická fakulta 2082 705 denné, 415 externé štúdium sociálna práca, špeciálna pedagogika,
učiteľstvo materských škôl
Farmaceutická fakulta 927 270 farmácia
Fakulta telesnej výchovy a športu 762 280 denné. 20 externé trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1519 120 všeobecné lekárstvo, 140 ostatné, 20 externé štúdium
verejné zdravotníctvo všeobecné lekárstvo
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 892 1122 aplikovaná informatika
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 49 80 denné, 140 externé štúdium katolícka
teológia
Evanjelická bohoslovecká fakulta 25 90 denné, 40 externé evanjelická teológia
Fakulta managementu 750 350 denné, 400 externé manažment
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1966 430 európske štúdiá, sociálna a prac. psychológia
Univerzita Konštantína filozofa Nitra
Fakulta prírodných vied denné štúdium 1432 600 aplikovaná informatika, biológia
externé štúdium 128 240
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva denné štúdium 1561 260 psychológia, sociálna práca
externé štúdium 210 220
Fakulta stredoeurópskych štúdií denné štúdium 182 210 stredoeurópska areálová kultúra
externé štúdium 31 80
Filozofická fakulta - denné štúdium 1316 520 história, marketingová komunikácia a reklama, žurnalistika,
riadenie kultúry a turizmu
externé štúdium 674 590
Pedagogická fakulta denné Štúdium 1316 520 predškolská a elementárna pedagogika
externé štúdium 227 160
Katolícka univerzita Ružomberok
Teologická fakulta 469 235 katolícka teológia, sociálna práca
Prešovská univerzita Prešov
Filozofická fakulta 2123 600 denná, 80 externá psychológia
Pedagogická fakulta 769 210 predškolská elementárna pedagogika
ZDROJ - vysoké školy
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2. Na školách bude tlačenica
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/04/2011; s.: 14; Servis; Jarmila Horáková]
O druhom kole prijímacieho konania väčšina univerzít zatiaľ neuvažuje
Prvé štatistiky z vysokých škôl o počtoch prihlášok už naznačujú, že pri prijímaní musia stredoškoláci
rátať s veľkým návalom.
Na trinásť fakúlt Univerzity Komenského zatiaľ prišlo 19 005 prihlášok, ďalšie ešte pribudnú, lebo pár
fakúlt ich prijíma aj v iných termínoch. Už teraz je teda jasné, že nepomer prihlásených a miest na
fakultách spôsobí tlačenicu. Tradične je obrovský záujem o právo, kde sa na jedno miesto hlásia takmer
štyria uchádzači, podobne na filozofickej fakulte, kde budú o jedno miesto bojovať traja študenti. Obe
lekárske fakulty budú musieť robiť tak ako vlani riadny výber, bratislavská ponúka tristo miest
všeobecného lekárstva, no dostala takmer 2300 prihlášok. V Martine môžu prijať 120 ľudí na všeobecné
lekárstvo, ale hlási sa ich zhruba 1500. Podľa prodekanky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Gabriely Lubelcovej nový akademický rok prinesie aj novinku. Vďaka získanej akreditácii sa otvára
špecializácia fínsky jazyk a kultúra v študijnom odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo.
Záujem sa nemení
Dobré správy pre maturantov však neprichádzajú ani z iných vysokých škôl, ktoré mali rovnakú,
februárovú uzávierku prihlášok. Prorektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo povedal, že na prvý
stupeň štúdia im prišlo 7100 prihlášok, ich kapacity však budú môcť prijať len 2790 ekonómov. Ťažké to
bude na študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie, ale aj na ekonomike manažmentu
podniku, kde evidujú najvyššie počty prihlášok. Podľa podaných prihlášok je už teraz jasné, že orientácia

tohtoročných záujemcov o vysokoškolské štúdium je navlas rovnaká ako po iné roky. Svedčia o tom aj
čísla, ktoré hlási nitrianska Univerzita Konštantína Filozofa. Jana Kečkešová z oddelenia pre
vzdelávanie povedala, že celkovo zaevidovali 7992 prihlášok na dennej forme a 1270 na externej.
Tradične najviac prihlášok dostala filozofická fakulta a to až 3501 v dennom štúdiu, hoci prijať budú môcť
len 820 študentov. Aj preto sa možno viacerí istia aj podaním prihlášky na externé štúdium. Univerzita
predpokladá, že v oboch formách štúdia prijme približne 3700 poslucháčov.
Technika stále prijíma
Niektoré fakulty, napríklad na trnavskej Univerzite Cyrila a Metoda v týchto dňoch už oznámili, že
predlžujú termín na podanie prihlášky, lebo pridali nové akreditované študijné programy. Väčšina
technických fakúlt má prijímacie pokračovanie stále otvorené, na mnohé sa bude dať hlásiť nielen do
konca marca, v Košiciach aj v máji. V tomto školskom roku by zo stredných škôl malo vyjsť takmer 77
500 absolventov, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 2500 viac. S maturitou by malo skončiť 61 700 z
nich.
Jarmila Horáková
Zistili sme Ktoré vysoké školy stále prijímajú
Do 15. apríla
- Fakulta masmediálnej komunikácie UCM,
- Fakulta prírodných vied UCM Trnava (prípadné 2. kolo do 15. augusta)
- Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra,
- Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU,
- Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU.
- Technická fakulta SPU.
- Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka Do 29. apríla
- Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity.
- Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity. Do 30. apríla
- Filozofická fakulta UCM, doplnené dva nové učiteľské odbory.
- Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Zvolen (prípadný 2. termín do 31. júla).
- Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.
- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (prípadné 2. kolo do 10. augusta).
- Stavebná fakulta Žilinskej univerzity.
- Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity,
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice,
- Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU,
- Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Do 31. mája
- Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice,
- Hutnícka fakulta TU Košice,
- Strojnícka fakulta TU Košice,
- Stavebná fakulta TU Košice,
- Letecká fakulta TU Košice.
- Študijný odbor politológia Trenčianska univerzita A. Dubčeka Do 20. júna
- Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianka univerzita A. Dubčeka. Do 30. júna
- Farmaceutická fakulta UK, bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky, denné
štúdium. Do 31. júla
- Fakulta managementu UK, bakalársky študijný program, externé štúdium,
- Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. ZDROJ - vysoké školy
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3. Netreba si všímať len úroky
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 04/04/2011; s.: 6; TEST HN; František Kvarda]
Oravíková z Ekonomickej univerzity v Bratislave pre HN.
Aké parametre by si mal klient všímať pri výbere "tej správnej" hypotéky?
Podľa reklamných kampaní by sa mohlo zdať, že najdôležitejší faktor je úroková sadzba. Nie je to však
jediný relevantný ukazovateľ. Na cenu úveru vplývajú aj poplatky, ktoré si banka účtuje, napríklad
poplatok za spracovanie, za vedenie účtu, znalecky posudok, vklad do katastra, za upomienky či
možnosť predčasného splatenia mimo refixácie. Všetko spomenuté zvyšuje cenu úveru. Ďalej je tu
obdobie, na ktoré si hypotekárny úver klient banky berie. Dlhší čas znamená nižšie splátky, ale aj väčšie
preplatenie.

Treba sa teda riadiť ročnou percentuálnou mierou nákladov?
RPMN je najlepším ukazovateľom pri klasických úveroch. Pri hypotékach to také jednoznačné nie je,
keďže celkový objem finančných prostriedkov, ktorý klient banke zaplatí, nie je jednoduché odhadnúť.
Úroková sadzba či poplatky sa môžu počas splácania meniť.
Pre koho je výhodná dlhšia a pre koho kratšia fixácia úroku?
Platí pravidlo, že ak sú úrokové sadzby na trhu nízke a banka klientovi ponúkne prijateľný úrok, je
vhodné si ho zafixovať na dlhšie obdobie a naopak. Treba si však uvedomiť, že úrok promovaný v
reklame nemusí byť ten, ktorý banka klientovi dá, všetko závisí od jeho bonity. František Kvarda
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4. Netreba si všímať len úroky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 04/04/2011; Redakcia]
Vybrať si najlepšiu hypotéku nie je ľahké. Jednoznačným ukazovateľom výhodnosti nie je ani ročná
percentuálna miera nákladov, upozorňuje Katarína Podoliaková Oravíková z Katedry bankovníctva
Ekonomickej univerzity.
Aké parametre by si mal klient všímať pri výbere "tej správnej" hypotéky?
Podľa reklamných kampaní by sa mohlo zdať, že najdôležitejší faktor je úroková sadzba. Nie je to však
jediný relevantný ukazovateľ. Na cenu úveru vplývajú aj poplatky, ktoré si banka účtuje, napríklad
poplatok za spracovanie, za vedenie účtu, znalecky posudok, vklad do katastra, za upomienky či
možnosť predčasného splatenia mimo refixácie. Všetko spomenuté zvyšuje cenu úveru. Ďalej je tu
obdobie, na ktoré si hypotekárny úver klient banky berie. Dlhší čas znamená nižšie splátky, ale aj väčšie
preplatenie.
Treba sa teda riadiť ročnou percentuálnou mierou nákladov?
RPMN je najlepším ukazovateľom pri klasických úveroch. Pri hypotékach to také jednoznačné nie je,
keďže celkový objem finančných prostriedkov, ktorý klient banke zaplatí, nie je jednoduché odhadnúť.
Úroková sadzba či poplatky sa môžu počas splácania meniť.
Pre koho je výhodná dlhšia a pre koho kratšia fixácia úrokovej sadzby?
Platí pravidlo, že ak sú úrokové sadzby na trhu nízke a banka klientovi ponúkne prijateľný úrok, je
vhodné si ho zafixovať na dlhšie obdobie a naopak. Treba si však uvedomiť, že úrok promovaný v
reklame nemuší byt ten, ktorý banka klientovi dá, všetko závisí od jeho bonity. František Kvarda
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5. Kto je kto v manažmente
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 07/04/2011; 14/2011; s.: 37; FIRMY V SR; Redakcia]
Šéf v Dexii. Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Dexia banky Slovensko sa stal
od 1. apríla Jan Rollo. Má medzinárodné skúsenosti z oblasti firemného, ale aj retailového bankovníctva.
Po pôsobení v oblasti IT a práci pre Európsku úniu začal kariéru v bankovníctve v roku 1994 v Bank
Austria, kde bol zodpovedný za vzťahy s kľúčovými zákazníkmi, za marketing a elektronické
bankovníctvo. Potom pôsobil v Citibank ako riaditeľ oddelenia riadenia produktov a podieľal sa na
riadení divízie malých a stredných podnikov, neskôr na rozvoji GE Money Bank v Českej republike, kde
pôsobil najskôr ako riaditeľ firemného bankovníctva a od roku 2003 ako riaditeľ retailového
bankovníctva. Pred príchodom do skupiny Penta a Dexia banky Slovensko viedol ako predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskú sporiteľňu.
Zmena vo Fortune. Novým generálnym riaditeľom akciovky Fortuna SK sa 1. apríla stal Milan Aľakša. Do
spoločnosti prišiel z poisťovne Dôvera. Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave. V poisťovni Dôvera mal od roku 2008 na starosti rozsiahlu sieť pobočiek a
zodpovedal za predaj. Pobočkovú sieť riadil takisto z pozície zástupcu riaditeľa retailového bankovníctva
v Poštovej banke, kam v roku 2005 prišiel z GE Capital Multiservis. Na poste strieda Marka Bieleho.
Výmena na pošte. Od 30. marca sa generálnou riaditeľkou spoločnosti Slovenská pošta stala Marcela
Hrdá. Vystriedala Paulínu Štefaničovú, ktorá na pozícii pôsobila od jesene 2010. M. Hrdá pôsobila do
konca februára 2011 ako generálna riaditeľka štátneho podniku Česká pošta. Pracovala okrem iného pre

Siemens aj Alcatel Slovakia. V ČSA bola výkonná riaditeľka pre transformáciu a potom viceprezidentka
pre marketing a predaj. Pôsobila aj v spoločnosti Letiště Praha.
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6. Kto vyhral s Leskom knihu Príbeh jednej lásky?
[Téma: Ekonomická univerzita; lesk.sk; 06/04/2011; Lesk.sk]
Zapojili ste sa do súťaže s Leskom o knihu Príbeh jednej lásky od mladej autorky Ani Pastorekovej?
Možno ste ju aj vyhrali!
Ak ste odpovedali správne na našu súťažnú otázku, že osudová láska hlavnej hrdinky Ley sa volá
Martin, odpovedali ste správne. Šťastie sa usmialo na tri čitateľky Lesku, ktorým knihy posielame:
1. Viera Cabalová
2. Kvestoslava Mudríková
3. Rachel Grešková
Víťazkám blahoželáme!
Príbeh jednej lásky
Osemnásťročná Lea trávi posledné prázdniny po maturite na vidieku s rodičmi a Martinom, s ktorým ju
odmalička spája pevné puto. Ich vzájomná náklonnosť však v tie horúce letné dni nečakane prerastie v
lásku. Lea sa tomuto citu zúfalo bráni, aj keď ju Maťo čoraz väčšmi priťahuje. Jej zmätok ešte vzrastie,
keď sa jej podarí poodhaliť dávne tajomstvo, ktoré skrýva opustený dom pri jazere. A keď sa aj rodičia
začnú správať akosi zvláštne, Lea začína tušiť, že všetci jej niečo taja...
Presne to a niečo viac prezradí kniha od mladej autorky Ani Pastorekovej (20), ktorá sa k písaniu dostala
ako 18-ročná. Spočiatku si viedla denník, neskôr ho uverejňovala na blogu. "Ten síce šetrí miesto, ale
nevonia tak krásne ako popísané listy papiera. Po maturite som bojovala s veľkou neistotou. Čakala ma
univerzita, sťahovanie sa do hlavného mesta, prvá veľká zmena v živote. V jedno augustové ráno som si
povedala, že napíšem príbeh z pohľadu niekoho, kto prežíva niečo podobné ako ja. Sadla som si za
počítač a začala som ťukať do klávesnice. Vtedy ožila hlavná hrdinka môjho príbehu, Lea," hovorí Ani,
ktorá študuje medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bez toho, aby mala
autorka vopred naplánovanú zápletku, písala celé dni a postupne sa jej začal vynárať celý príbeh.
"Knižka vznikala pol roka. Je to vymyslený príbeh, odohráva sa však v prostredí, ktoré dôverne poznám.
Mnohí ma v Lei spoznávajú," dodáva.
A čo je ešte o autorke známe?
Píše ľavou rukou, čínskym perom, miluje svoju vitrínu plnú kníh, šišky, španielčinu, kino, bedminton a
gumených medvedíkov. Jej knižka je určená pre dievčatá, ktoré práve prežívajú svoju veľkú a bolestivú
lásku, ale aj pre tie, na ktoré taká láska ešte len čaká. Zároveň ju venovala všetkým ženám, ktoré si rady
zaspomínajú na svoju minulosť, na prvé lásky, prvé boliestky a na bezstarostné časy mladosti.
AUTOR - Lesk.sk
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7. Budúcnosť Európy zhrnutá v stratégii Európa 2020
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 06/04/2011; Miroslav Mikolášik]
AUTOR - Miroslav Mikolášik
Poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) v príspevku prednesonom na
Ekonomickej univerzite v Bratislave hovorí za akých podmienok môže byť stratégia Európa 2020
úspechom.
"Vážený pán dekan, vážená pani vedúca katedry, milí študenti,veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie
do vašich radov, aby som sa spolu s vami bližšie pozrel na dianie v Európe a našu budúcnosť v jej
rámci, ktorá je momentálne zhrnutá do stratégie Európa 2020.
Podľa desaťročného plánu prijatého vedúcimi predstaviteľmi Európskej únie a jej vtedajších pätnástich
členských štátov v roku 2000, ktorý sa stal známym pod názvom "Lisabonská stratégia", mala byť Únia
dnes "najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou, schopnou udržateľného
hospodárskeho rastu s čoraz väčším počtom pracovných miest a s väčšou sociálnou súdržnosťou".
Namiesto toho dnes stojí na vážnej križovatke, na ktorú ju dostala hospodárska kríza, ktorá má na
svedomí spomalenie a prepad hospodárskeho rastu, nárast nezamestnanosti na desať percent a
zhoršovanie stavu verejných financií, keď priemerom únie je deficit vo výške 7 % a zadĺženosť krajín je
až na úrovni osemdesiatich percent. Navyše Európa naďalej čelí dlhodobým výzvam, ako je starnutie
populácie, globalizácia a klimatické zmeny.
Odpoveďou najvyšších hláv Európskej únie na výzvy, ktoré jej táto situácia predkladá, je spomínaná

stratégia Európa 2020, ktorej sa v tejto mojej prednáške chcem podrobnejšie venovať z viacerých strán.
Práve táto stratégia by totiž mala byť cestou k oživeniu európskeho hospodárstva s víziou
"inteligentného, udržateľného, začleňujúceho" rastu založeného na väčšej koordinácii vnútroštátnych a
európskych politík. Opiera sa pritom o podporu nízkouhlíkového priemyslu, investície do úsilia vyvinúť
nové výrobky, využitie potenciálu digitálnej ekonomiky a modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy.
Navrhnutých bolo päť kvantitatívnych cieľov. Patrí medzi ne zvýšenie miery zamestnanosti zo súčasných
šesťdesiatdeväť percent na aspoň sedemdesiatpäť percent a významné navýšenie výdavkov na výskum
a vývoj až na úroveň troch percent hrubého domáceho produktu. V súčasnosti sú tieto výdavky na úrovni
dvoch percent, čo je, mimochodom, oveľa menej ako v Spojených štátoch amerických a Japonsku. Ciele
si stratégia kladie aj v oblasti klímy, keď chce emisie CO2 znížiť o dvadsať percent zvýšením
energetickej účinnosti a nárastom využívania obnoviteľných zdrojov. A rovnako aktívna chce byť v
znižovaní počtu nedoštudovaných školákov, najmenej o desať percent, v zvýšení počtu vysokoškolákov
na štyridsať percent, v čom vidí jeden z nástrojov na znižovanie počtu Európanov žijúcich pod hranicou
chudoby. Program stratégie sa má napĺňať cez sedem hlavných iniciatív. Prvou je Inovácia v únii, čiže
preorientovanie politiky výskumu/vývoja a inovácií na hlavné výzvy pri súčasnom zbližovaní vedy a trhu
s cieľom uvádzať vynálezy na trh v podobe výrobkov. Ako príklad sa dá uviesť skutočnosť, že patent na
úrovni Spoločenstva by mohol spoločnostiam každoročne ušetriť 289 miliónov eur.
Druhou z iniciatív je projekt Mládež v pohybe, ktorý ma prispieť k zvyšovaniu kvality a medzinárodnej
atraktivity európskeho systému vyššieho vzdelávania prostredníctvom propagácie mobility študentov a
mladých profesionálov. Konkrétne by napríklad ponuky voľných pracovných miest vo všetkých členských
štátoch mali byť ľahšie dostupné v celej Európe a mali by sa náležite uznávať odborné kvalifikácie a
skúsenosti.
Tretím bodom je iniciatíva Digitálny program pre Európu, ktorý má viesť k čerpaniu udržateľných
hospodárskych a sociálnych výhod, ktoré prináša jednotný digitálny trh prostredníctvom ultrarýchleho
internetu. Všetci Európania by mali mať do roku 2013 prístup k vysokorýchlostnému internetu. Štvorkou
je iniciatíva Európa efektívne využívajúca zdroje znamenajúca podporu prechodu smerom k
nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje. Európa by mala dodržať svoje ciele na
rok 2020, pokiaľ ide o výrobu energie, energetickú účinnosť a spotrebu. To by do roku 2020 viedlo k
úsporám na dovoze ropy a zemného plynu vo výške 60 miliárd EUR. Piata iniciatíva Priemyselná politika
pre "zelený" rast je podpora priemyselnej základne EÚ, ktorej cieľom je zaistiť jej konkurencieschopnosť
v období po prekonaní krízy, podpora podnikania a rozvoj nových zručností. Vytvorili by sa tým milióny
nových pracovných miest. Šiesty Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta má za cieľ
vytváranie podmienok na modernizáciu trhov práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť a zaistiť
udržateľnosť našich sociálnych modelov pre obdobia, keď generácia silných populačných ročníkov
začne odchádzať do dôchodku, Posledná, siedma Európska platforma na boj proti chudobe má
zabezpečovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť prostredníctvom pomoci chudobným a
sociálne vylúčeným skupinám a zabezpečenie, aby sa dokázali aktívne podieľať na živote spoločnosti."
Implementácia týchto iniciatív v sebe nesie úzku spoluprácu na všetkých úrovniach.
Európsky parlament sa preto stratégiou Európa 2020 zaoberal hneď 11. marca 2010 a v texte
uznesenia, ktorý k nej prijal, položil dôraz na znižovanie miery nezamestnanosti, zlepšenie koordinácie
hospodárskych politík a posilnenie hospodárskych pravidiel prijatím záväzných predpisov. Zároveň
parlament zdôraznili, že financovanie z prostriedkov únie by malo byť podmienené výsledkami a
zlučiteľnosťou s cieľmi stratégie vzhľadom na to, že hrubý domáci produkt únie zaznamenal pokles o
štyri percentá. Schválené uznesenie žiada Európsku komisiu, aby predložila nové opatrenia a prípadne
aj sankcie voči tým členským štátom, ktoré nebudú stratégiu 2020 uplatňovať a odmeny pre tie, ktoré ju
naopak, uplatňovať budú.
Samozrejme, že nás po neuspokojivých výsledkoch takzvanej Lisabonskej stratégie zaujímala
predovšetkým uskutočniteľnosť predloženého plánu. Stratégii Európa 2020 nemožno totiž uprieť
ambicióznosť, dokonca dobre mienenú a vyslovenú v dobrej viere. Určite je však na mieste otázka, či sa
vyvarovala chýb a problémov, ktoré jej predchodkyňu z Lisabonu priviedli do slepej uličky znásobenej
finančnou krízou.
Treba skonštatovať, že posun od Lisabonskej stratégie je viditeľný. Keďže tú sa nepodarilo naplniť aj
kvôli tomu, že bojovala na príliš mnohých frontoch, Stratégia Európa 2020 sa tejto chybe snažila vyhnúť
a diapazón oblastí, kde si trúfa úspešne dobehnúť do cieľa viditeľne zúžila a zároveň vytvorila
predpoklady, aby došlo k priebežnému sledovaniu i zladeniu národných politík a strategických cieľov.
Zároveň treba oceniť, že stratégia stojí nohami na zemi a výstižne opisuje a pomenúva stav ekonomík
členských krajín únie, ktorý momentálne určite nie je taký, aký by sme si želali. Aj preto sa všetkými
desiatimi dá podpísať pod tri základné ciele, ktoré si kladie – posilnenie inovácií a znalostí, podporu
zelenej, na zdroje šetrnej ekonomiky a dosiahnutie vysokej úrovne zamestnanosti.
Naopak jedna zo strategických vecí, ktorá je plánu Európa 2020 vyčítaná je, že Európska komisia opäť
narysovala ambiciózne ciele v oblastiach spadajúcich do právomocí členských štátov a ovplyvniteľných
len na národnej úrovni – najmä v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a sociálneho zabezpečenia, kde
má únia len veľmi obmedzené právomoci. Komisia to síce nezastiera a sama otvorene priznáva potrebu
spoločného postupu únie a členských štátov, tu však naráža na problém, že výhradne spoločný
centrálne naplánovaný postup dosť ťažko môže zohľadniť miestne regionálne potreby a podmienky, čo
rozhodne nie je zárukou úspechu. Unifikované riešenia najmenších detailov na úrovni únie sa už totiž
niekoľkokrát ukázali ako zbytočnou zvieracou kazajkou, ktorá štáty viedla k jedinej snahe, a to vyvliecť

sa z nej.
Aj preto Európsky parlament, ako jediná priamo občanmi volená európska inštitúcia, pripomenul svoju
kľúčovú úlohu v tejto stratégii. Zvýraznil, že je potrebné vypracovať medziinštitucionálnu dohodu, ktorá
by mala zabrániť Rade Európskej únie konať jednostranne, bez predchádzajúcich formálnych konzultácií
s parlamentom. Na odporúčanie Komisie sa lídri únie navyše nakoniec dohodli, že všetky celoeurópske
ciele sa následne premietnu do diferencovaných národných cieľov. Ide o historicky prvé rozhodnutie
tohto charakteru, ktoré sa v predchádzajúcej desaťročnej hospodárskej stratégii únie neuplatňovalo.
Komisia bude môcť prispieť do diskusií o týchto národných cieľoch, konečné rozhodnutie však bude v
rukách vlád členských štátov.
Európa sa aj pri napĺňaní spomínaného desaťročného plánu v prvom rade musí poučiť z celosvetovej
hospodárskej a finančnej krízy, ktorá odhalila zásadné problémy a neudržateľné trendy, ktoré už ďalej
nemôžeme ignorovať. Deficit rastu v Európe ohrozuje totiž našu budúcnosť. Musíme rozhodujúcim
spôsobom zabojovať s našimi nedostatkami a využiť pri tom náš rozsiahly potenciál. Musíme vybudovať
nový hospodársky model postavený na vedomostiach, nízkouhlíkovom hospodárstve a vysokej miere
zamestnanosti. Tento boj si vyžaduje mobilizáciu všetkých aktérov v celej Európe. Žiaden členský štát
totiž nemôže účinne riešiť globálne výzvy, ak koná izolovane.
Kľúčovým prvkom európskeho plánu na oživenie hospodárstva je preto politika súdržnosti, čo poukazuje
na význam štrukturálnych fondov ako nástrojov hospodárskeho stimulovania, predovšetkým pre malé
podniky, udržateľnosť a energetickú účinnosť. Európske regióny sa totiž naďalej vyznačujú výraznými
hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi rozdielmi, ktoré sčasti prirodzene vyplývajú z
posledných dvoch rozšírení, ale sú tiež priamym dôsledkom celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.
Európsky parlament sa v tejto súvislosti aj preto domnieva, že členské štáty by mali uviesť ako využívali
finančné prostriedky únie na dosiahnutie jednotlivých cieľov Stratégie 2020 a ďalšie financovanie z únie
by malo byť podmienené výsledkami a zlučiteľnosťou s cieľmi tejto stratégie. Transparentnosť pri
prideľovaní finančných prostriedkov je totiž zásadným predpokladom dosahovania celkových cieľov
politiky súdržnosti
Momentálne sa mi dostalo tej cti byť hlavným spravodajcom Európskeho parlamentu k Strategickej
správy za rok 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013. Takéto správy
analyzujú vykonávanie právnych predpisov Európskej únie v rámci vnútroštátneho práva a ich
presadzovanie v členských štátoch.
Kríza totiž ukázala dôležitosť štrukturálnych fondov a preverila súčasný rámec politiky súdržnosti s
uspokojivým výsledkom, a síce, že umožňuje pružnú a primeranú reakciu na rýchlo sa zhoršujúce
sociálno-ekonomické podmienky. Najmä Európsky sociálny fond sa prejavil ako veľmi užitočný nástroj
pri riešení náročných výziev v mnohých regiónoch. Finančný objem, ktorými boli podporené vybrané
projekty v rámci všetkých fondov predstavuje sumu 93,4 miliardy eur, čo zodpovedá 27,1 percentám
dostupných zdrojov únii v súčasnom období. Počas neho bolo viac ako osemdesiat percent eurofondov
pritom vyčlenených pre 100 najchudobnejších regiónov, kde býva približne 170 miliónov ľudí, teda tretina
celkovej populácie Únie.
Čerpanie finančných prostriedkov je pritom možné zvýšiť cieleným budovaním kapacít a mobilizáciou
všetkých primeraných vnútroštátnych zdrojov, aby sa získalo dostupné spolufinancovanie zo
štrukturálnych fondov. Preto sa domnievam, že by sa mala politika súdržnosti naďalej zaoberať všetkými
európskymi regiónmi a spoločenskými výzvami, čím sa chudobnejším regiónom pomôže odstrániť
zaostalosť a dosiahne sa inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast, čo je presne to, o čo sa snaží
aj stratégia Európa 2020. Z toho je jasné, že politika súdržnosti a plán Európa 2020 sa podmieňujú. Aj
preto jeden z kľúčov k jej úspechu majú v rukách miestne a regionálne orgány, ktorých potenciál a zdroje
by nemali zostať nevyužité. Musia byť včas a rozsiahlo zapojené, aby sa mohli stotožniť s cieľmi
stratégie a aktívne sa na nej podieľať. Na druhej strane medzi politické ciele stratégie sa musí dostať
predovšetkým financovanie infraštruktúry služieb verejného záujmu a podpora sociálneho začlenenia,
teda oblastí, ktoré sú pre regióny dôležité. Jednou z možných konkrétnych ciest k tomu je posilnenie
prepojenia medzi štrukturálnymi fondmi s územným rozmerom, najmä medzi Európskym sociálnym
fondom a Európskym fondom regionálneho rozvoja, a to s cieľom vytvárať nové pracovné príležitosti,
respektíve zvyšovať zamestnanosť prostredníctvom opatrení zameraných na vzdelávanie a odbornú
prípravu.
S problémom uplatnenia sa na trhu práce, samozrejme, úzko súvisí vzdelanie. Toto je však oblasť, kde
sú právomoci Európskej únie obmedzené, o to viac je dôležité nájsť v tomto bode spoločnú reč s
regiónmi, čo je úloha samotných členských štátov vo vzťahu k svojim samosprávam.
Slovensko je v tomto zmysle víta víziu, ktorú stratégia Európa 2020 prináša. Je preň totiž dôležité nielen
sa v krátkodobom horizonte úspešne vymaniť z krízy, ale taktiež dosiahnuť silný ekonomický rast a
vyššiu kvalitu života v dlhodobom horizonte. Preto je potrebná konsolidácia verejných financií a tvorba
nových pracovných miest. Slovensko totiž v úrovni hrubého domáceho produktu na obyvateľa výrazne
zaostáva za priemerom krajín bývalej EÚ 15. Tento rozdiel je do veľkej miery zapríčinený nižšou
produktivitou práce v Slovenskej republike, ktorá je na 64 percent úrovne západoeurópskych krajín,
pritom podobne ako v ostatných nových členských štátoch rozdiel v produktivite práce reflektuje najmä
nižšiu zásobu kapitálu na pracovníka a nižšiu úroveň celkovej produktivity výrobných faktorov.
Dôležitejšia ako inštitucionálny rámec je však politická vôľa realizovať nevyhnutné opatrenia. Stratégia
Európa 2020 totiž nesmie zostať iba niekde v rovine vizionárskych cieľov, ktoré sú síce potrebné, ale
bez realizácie neúčinné. Musíme ju "rozmeniť na drobné". O to viac, že Slováci podľa minuloročného

celoeurópskeho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer veria v reálnosť stratégie Európa 2020.
Ciele, ktoré chce únia dosiahnuť, považuje väčšina obyvateľov Slovenska za primerané hoci po období
vysokého ekonomického rastu v rokoch 2005 - 2008, ťahaného predovšetkým prílevom priamych
zahraničných investícií a nimi spôsobeným rastom exportu, bola slovenská ekonomika, podobne ako
väčšina krajín, zasiahnutá najväčšou hospodárskou krízou od konca druhej svetovej vojny. Kríza sa na
Slovensku prejavila predovšetkým výrazným poklesom zahraničného dopytu a spotrebiteľskej dôvery.
Keďže je Slovensko malá, exportne orientovaná ekonomika, prepad zahraničného dopytu mal výrazný
vplyv na ekonomický rast. Hrubý domáci produkt, ktorý v predchádzajúcich rokoch dosahoval rasty na
úrovni 8 - 10 percent, v roku 2009 reálne klesol o 4,7 percenta. Pokles zaznamenali takmer všetky
zložky HDP, či už ide o spotrebu domácností, investície, zásoby alebo zahraničný obchod.
Napriek tomu si Slovensko v súvislosti s napĺňaním cieľov Stratégie Európa 2020 navrhlo záväzok, že do
roku 2020 pozdvihne z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia ďalších 170-tisíc obyvateľov. Za
ukazovatele sme si zvolili riziko chudoby, materiálnu depriváciu a domácnosti bez práce. Uvedené číslo
je síce na spodnej hranici očakávaní Európskej komisie, my však vďaka pokroku za predchádzajúcich
päť rokov už dnes patríme v únii medzi troch najlepších, pričom prekvapivo nechávame za sebou krajiny
ako Veľká Británia či Francúzsko Aj keď treba v tejto súvislosti povedať, že ide o štatistiky relatívnej, nie
absolútnej chudoby. To znamená, že ten, kto je za chudobného považovaný na britských ostrovoch, je
na Slovensku považovaný za priemerne bohatého. Pod hranicu chudoby sa totiž Brit dostane, ak ročne
jeho príjem nie je aspoň vo výške desiatich tisícov eur, na Slovensku až keď zarobí ročne menej ako tri a
pol tisíca eur. Túto hranicu si stanovuje každá krajina sama vzhľadom na svoje životné podmienky. To
znamená, že hoci sú čísla ich príjmov rozdielne, pre konkrétneho chudobného to v podstate môže
znamenať rovnaký stav – nemožnosť dostať sa k základným životným potrebám, pretože tak ako príjmy,
aj nevyhnutné výdavky sú rozdielne. K tomu treba pripočítať aj to, že Slovensko sa historicky dlhodobo
zaraďuje medzi krajiny s výraznými hospodárskymi a sociálnymi regionálnymi rozdielmi. Nerovnosť
medzi jednotlivými krajmi Slovenska súvisela v minulosti predovšetkým s nerovnomerným
rozmiestnením priemyslu. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR Najvyšší podiel ľudí pod
hranicou chudoby je v Prešovskom kraji, a to 16,3 percenta a najnižší podiel - 6,5 percenta v
Bratislavskom kraji.
Problémy východu a juhu Slovenska, ktoré sú považované za najchudobnejšie, sa prehlbovali historicky
v dôsledku nedostatočne rozvinutej infraštruktúry, slabej dopravnej siete, nerozvinutého podnikateľského
prostredia a nízkej vzdelanostnej úrovne časti obyvateľstva. Ďalšie znižovanie chudoby u nás preto bude
čoraz ťažšie. No celkom určite k nemu bude viesť cesta cez zvyšovanie zamestnanosti.
Nezamestnanosť je teda celkom určite spomedzi všetkých cieľov stratégie Európa 2020 pre Slovensko
najväčšou výzvou.
V súčasnosti je podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat ktoré zahŕňajú nielen
registrovaných ale aj neregistrovaných ľudí bez práce, v Slovenskej republike nezamestnanosť na úrovni
14,5 percent. Kresťanskodemokratické hnutie, ktorého som členom, v tejto súvislosti však upozorňuje na
to, že zamestnanosť sa výrazne zvýši len vtedy, ak opatrenia na trhu práce budú aktívne cielené na
Rómov. Ak by sa Rómovia zapojili do tvorby hrubého domáceho produktu, v súčasnosti by Slovensko
mohlo byť bohatšie o šesť až sedem percent.
Druhou dôležitou oblasťou, ktorá si bude vyžadovať zvýšený záujem je miera nezamestnanosti mladých,
ktorá sa krízou výrazne zvýšila a ešte viac sa vzdialila priemeru EÚ 15. Podľa štatistických údajov zo
začiatku tohto roku miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov vzrástla v minulom roku
najviac zo všetkých, a to až o 6,3 percentuálneho bodu na 33,6 percent. Už pred niekoľkými rokmi patrilo
Slovensko v týchto štatistikách na chvost krajín OECD Ale treba objektívne povedať, že je to jeden z
globálnych problémov, celosvetovo ekonomika nestíha "produkovať" dostatok pracovných miest pre
mladých ľudí. Podľa správy Medzinárodnej organizácie práce bolo v roku 2009 na celom svete
nezamestnaných 81 miliónov mladých. Nárast je "prudší, než kedykoľvek predtým."
Sociológovia však upozorňujú na potrebu rozlišovať jednotlivé skupiny mladých nezamestnaných.
Jednou skupinou sú izolovaní a ponížení. Ďalších možno nazvať "iniciatívnymi hľadačmi akéhokoľvek
zamestnania". Jedni aj druhí potrebujú podporu pri svojom uchádzaní sa o prácu, ale diferencovanú.
Treťou oblasťou je miera zamestnanosti starších, ktorá sa v dôsledku zvýšenia veku odchodu do
dôchodku zvýšila, ale stále výrazne zaostáva za priemerom EÚ 15. Najviac starších ľudí bez práce je
pritom na východe krajiny. Košický okres, s jednou z najvyšších nezamestnaností, vykazuje 4778
nepracujúcich nad 50 rokov. Po Košiciach nasleduje Prešov s 3999 staršími občanmi bez práce. Ako
však vyplýva zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, nelichotivé čísla nezamestnanosti ľudí
nad 50 rokov vykazuje aj Bratislava, kde ich je 2629.
Pri identifikácií týchto troch spomínaných priorít v oblasti nezamestnanosti bol zvolený prístup z
diskusnej štúdie Národnej banky Slovenska. Štúdia ich identifikuje na základe výskumu v ekonómii
blahobytu a subjektívnom vnímaní blahobytu. Ekonómia blahobytu má pritom najviac praktických
aplikácií vo vzdelaní a zdraví. Priorita kvalitného vzdelania teda vyplýva nielen z materiálnych
indikátorov, ale aj z potreby rovnosti šancí.
Preto ďalším dôležitým bodom Stratégie Európa 2020, ktorý je pre Slovensko však dosť kritický, je
financovanie vedy, výskumu a vývoja. Vláda Róberta Fica ešte v júni minulého roka odsúhlasila národný
cieľ – dať do vedy 1,8 percenta z hrubého domáceho produktu. Takýto objem peňazí bol totiž schválený
ešte v roku 2005 ako cieľ na rok 2015. Tieto ambiciózne plány predchádzajúceho kabinetu však museli
byť nutne zrevidované. Náš potenciál toho, čo sme schopní investovať do výskumu a vedy, sa totiž

momentálne odhaduje zhruba okolo jedného percenta hrubého domáceho produktu. Zo strany súčasnej
vlády tak prišiel návrh v rozpätí 0,9 – 1,1 percenta HDP s tým, že vláda sa zaviazala, že zabezpečí
efektívnejšie rozdelenie finančných prostriedkov na najlepšie výskumné projekty, čo sa bude realizovať
vytvorením nového systému financovania vedy. Vytvoriť by sa mal transparentný systém
inštitucionálneho a grantového financovania výskumu, ktorý zrovnoprávni výskumné pracoviská. To by
malo motivovať k zvyšovaniu spolupráce pracovísk v rámci vysokých škôl a iných výskumných inštitúcií.
Nový systém si zároveň kladie za cieľ zabezpečiť koncentráciu prostriedkov do náročných a na
súťažnom princípe založených projektov a zároveň umožniť povinné zapojenie kvalitných zahraničných
hodnotiteľov do rozhodovania o nich. Zároveň vláda chce vytvoriť podmienky na zvýšenie súkromného
financovania vedy a výskumu. Zefektívnenie čerpania eurofondov v prospech vedy a výskumu chce
vláda realizovať predovšetkým prostredníctvom zníženia administratívneho zaťaženia školských a
vedeckých pracovníkov. Vláda tiež chce vytvoriť podmienky pre podporu inovačných aktivít v
súkromnom a verejnom sektore. Vytvoriť by sa mali nástroje pre priamu podporu klastrov a na
zabezpečenie prepojenia univerzít s podnikateľským sektorom. Taktiež by malo dôjsť k zmene pravidiel
udeľovania investičnej pomoci tak, aby bola orientovaná na investície s vysokou technologickou
hodnotou produkcie a investície do aplikovaného výskumu.
Toľko o bodoch Stratégie, ktoré sa ako najzávažnejšie a najproblémovejšie ukazujú z hľadiska
Slovenska.
Naopak, za problémový bod z pohľadu samotnej únie sa považuje ten týkajúci sa zelenej energie. V
súvislosti so stanoveným podielom obnoviteľných zdrojov energie si náročnosť dosiahnutia cieľa
stanoveného stratégiou Európa 2020 uvedomuje aj samotná Európska komisia. Podľa generálneho
riaditeľa direktoriátu Európskej komisie pre energetiku Philipa Lowa je zníženie závislosti na dovoze
fosílnych palív "kritickým prvkom" plánu, ktorý si vyžiada "revolúciu" medzi regulačnými úradmi a
spoločnosťami v Únii, na národnej i miestnej úrovni. V roku 2008 totiž iba 10, 3 percenta energie, ktorá
sa celkovo spotrebovala v Európskej únii, pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.
Na Slovensku z obnoviteľných zdrojov pochádzalo 8,4 desatiny percenta energie. V súvislosti so
stratégiou Európa 2020 sme si však v tejto otázke stanovili cieľ dosiahnuť úroveň 14-percentného
podielu obnoviteľných zdrojov na produkcii energie, čo odborníci nepovažujú za nedosiahnuteľné.
Slovensko totiž znížilo oproti roku 1990 celkové emisie zhruba o 34 percent, čím sa radí k najlepším v
Európe. Toto zníženie dosiahlo najmä prirodzenou zmenou štruktúry hospodárstva vo forme
zvyšujúceho sa podielu služieb a znižovania podielu poľnohospodárstva na tvorbe hrubého domáceho
produktu. Svoju úlohu zohralo aj zachovanie podielu jadrovej energie a postupné zvyšovanie podielu
ekologickejšieho zemného plynu ako energetického paliva na úkor klasických fosílnych palív.
Približne 43 percent celkových emisií je produkovaných firmami v Systéme obchodovania s emisnými
kvótami. V týchto sektoroch - výroba elektrickej energie, vápenky, keramický priemysel, tehelne, sklárne,
cementárne, výroba ocele a železa, papierne a rafinéria ropy, možno vďaka trhovým princípom predaja
povoleniek očakávať ich ďalšie znižovanie. Výzvu však predstavuje sektor dopravy, kde emisie stúpli o
približne 30 percent oproti roku 1990.
V súvislosti s cieľom týkajúcim sa obnoviteľných zdrojov vláda schválila Národný akčný plánu pre
energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Hlavným energetickým zdrojom by mala byť Biomasa ktorá sa
dá využívať najmä v zariadeniach kombinovanej výroby tepla a energetickej energie. Dvojkou vodná
energia a ostatné druhy zdrojov budú nasledovať až po nej, pričom spoločne neprekročia jej podiel.
Okamžite sa však ozvali hlasy, že obnoviteľné zdroje energií môžu v blízkej budúcnosti zvýšiť cenu
elektrickej energie pre domácnosti až o 14 percent. Takýto nárast ceny elektrickej energie podľa Inštitútu
pre energetickú bezpečnosť nastane v prípade, ak sa do energetickej siete Slovenska zapoja všetky
schválené zelené projekty ako aj projekty čakajúce na vybavenie. Zelená energia je totiž objektívne
často krát drahšia ako "konvenčná". Kľúčový význam budú mať preto technológie, ktorých využitie vedie
k cenám energií blízkym trhovým s ohľadom na únosnú konečnú cenu energie. Potrebné je zamerať sa
na rozvoj inteligentnej a plne prepojenej infraštruktúry v oblasti energetiky, ktorá zabezpečí integráciu
vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov, ako aj plynulosť dodávok energie.
V súvislosti s finančnou náročnosťou zelených plánov únie dánsky profesor BJORN Lomborg, riaditeľ
Centra kodanského konsenzu cituje klimatického ekonóma Richarda Tola, ktorý pôsobil ako hlavný i
hosťujúci autor Medzivládneho panelu OSN pre zmeny klímy. Tol zistil, že snaha udržať nárast teploty
pod 2 stupňami Celzia, ako prisľúbili priemyselné krajiny skupiny G-8, by si vyžadovala zníženie emisií
asi o osemdesiat percent do polovice storočia. Na základe obvyklých odhadov by sa tým v priebehu
storočí predišlo celkovým klimatickým škodám vo výške asi 1,1 bilióna dolárov. Hospodársky rast by sa
tým však znížil približne o štaridsať biliónov dolárov ročne. Každý rok až do konca storočia by sa teda
vynakladalo štyridsať biliónov dolárov kvôli celkovému prínosu len o málo presahujúcemu jeden bilión
dolárov. Navyše Lomborg upozorňuje, že takmer vo všetkých krajinách vyššie emisie pramenia z
vyšších temp rastu. Ak obmedzíte emisie uhlíka, ochabne HDP. Inak povedané, presadzovaním
razantnejšieho potláčania emisií únia vlastne volá po hlbšej recesii. V čom vidí aj dôvod, prečo na
predvlaňajšom klimatickom samite v Kodani Čína a India odmietli európske plány.
Preto, ak Európa po znížení emisí naďalej volá, mala by predovšetkým hrať úlohu lídra v globálnom
meradle a snažiť sa presvedčiť ostatných hráčov, že sme na jednej lodi. Pokiaľ radikálna redukcia emisií
bude len cieľom Európy, tak si vlastne budeme svoju pozíciu zhoršovať a zvyšovať náklady. Keď sa k
Európe nepripoja Čína, Rusku a USA nevyriešime ani problémy Zeme a sami si zhoršíme našu
ekonomickú pozíciu. Nefungujúca ekonomika nemôže byť ekologická. Nevytvára na ochranu životného

prostredia totiž potrebné finančné zdroje.
To však neznamená, že zelená energia nemá zmysel. Práve naopak, jej čoraz väčšie využívanie totiž
vytvára konkurenčné prostredie a znižuje cenu. A to je na Slovensku mimoriadne, aktuálna otázka.
Máme jedny z najvyšších cien energií v Európe, sme totiž závislý na plyne a rope, ktorých ceny na
svetových trhoch v poslednom období neustále stúpajú. Energetika je pritom chrbtovou kosťou celého
hospodárstva.
Výroba a spotreba elektriny na Slovensku v súčasnosti zabezpečovaná s približne 5 percentným
importným saldom, to znamená, že objem dovozu je o niečo vyšší ako export energie do zahraničia.
Dominantný podiel na výrobe energie majú jadrové elektrárne, ktoré sa podpisujú pod 54 percent
vyrobenej elektriny, nasledujú tepelné elektrárne, ktoré jej vyprodukujú 18 percent, rovnako ako vodné
elektrárne. Závodné elektrárne a obnoviteľné zdroje prispievajú do siete súhrnne desiatimi percentami.
Najväčší vplyv na výrobu elektriny na Slovensku malo odstavenie 2. bloku Jadrovej elektrárne V1 v
Jaslovských Bohuniciach ku 31. decembru roku 2008. Znamenalo totiž zníženie výkonu elektrickej
sústavy o 440 megawatov. Energetická náročnosť Slovenska je pritom štvrtá najvyššia v rámci
členských štátov Európskej únie. Približne 90 percent primárnych energetických zdrojov sa však dováža
zo zahraničia, pričom dodávky závisia navyše od jedného dodávateľa - Ruska. O to viac je potrebné
trvať na energetickej efektívnosti, ktorá je zároveň významným nástrojom zvyšovania
konkurencieschopnosti hospodárstva Slovenskej republiky Zlepšovanie energetickej efektívnosti navyše
znamená aj znižovanie výdavkov podnikov a obyvateľstva spojených so spotrebou energie, a zároveň
vedú k znižovaniu energetickej chudoby. Opatrenia energetickej efektívnosti vedú takisto k znižovaniu
emisií skleníkových plynov, a tak prispievajú aj k ochrane klímy.
Ekonomika Slovenskej republiky sa v minulosti vyznačovala prevahou ťažkého, energeticky náročného
priemyslu, v súčasnosti však môžeme konštatovať, že na Slovensku v období 1997 - 2008 došlo k
zníženiu jeho energetickú náročnosť o približne 40 percent. Najlacnejšia a najčistejšia energia je totiž
energia ušetrená. V tomto zmysle súčasný slovenský zákon o energetickej efektívnosti nariaďuje aj
ďalšie kroky. Po roku 2013 budú podľa zákona musieť výrobcovia elektriny, ak pre to existujú
podmienky, spájať svoju činnosť s výrobou tepla, aby sa dosiahla čo najväčšia miera úspory. Koncepcia
energetickej efektívnosti Slovenska má zadefinované, že za každý rok v období od roku 2008 až po rok
2016 má slovenská ekonomika usporiť jedno percento. V rozmedzí rokov 2017 – 2021 má šetrenie
pokračovať na úrovni ročnej úspory vo výške 0,5 percenta a v ďalšej sedemročnici je naplánovaná ročná
úspora minimálne 0,1 percenta.
V tomto zmysle sú Slovensku ciele stratégie Európa 2020 blízke. Stratégia však momentálne
predstavuje predovšetkým rámec či víziu, ktorú je potrebné naplniť novými a inovatívnymi konkrétnymi
krokmi vo všetkých oblastiach. V prvých mesiacoch tohto roka musia vlády v rámci takzvaného
európskeho semestra vypracovať národné programy, ktoré im majú pomôcť pri napĺňaní jednotlivých
úloh stratégie a zároveň uľahčiť koordináciu hospodárskych politík a tvorby národných rozpočtov.
Národný program reforiem - SR 2010, ktorý všetky tieto plány Slovenska v rámci stratégie sumarizuje,
bude Európskej komisii definitívne predložený v apríli tohto roku, čiže už tento mesiac.
Ani vo chvíli, keď všetko bude prepočítané, naplánované do bodky zladené a položené na papier, však
nemožno zložiť ruky v bok a už len čakať na plody, ktoré plán Európa 2020 prinesie.
Poučení neúspešným osudom Lisabonskej stratégie, totiž odborníci upozorňujú na stále nové a nové
nástrahy pri jeho realizácii. Jednou z najvýraznejších je, že väčšina naplánovaných činností je mimo
kompetencie Európskej komisie a skúsenosti s Lisabonskou stratégiou dokazujú aké náročné je
zrealizovať dobrý úmysel ak je rozhodovanie v rukách dvadsiatich siedmych výrazne heterogénnych
národných vlád. Kríza navyše túto heterogenitu, najmä čo sa týka konkurencieschopnosti a fiškálnych
politík ešte viac umocnila. V súvislosti s pohľadom dopredu je podľa svetových ekonómov potrebné
najmä zabudnúť na pohľady na krízu ako autonehodu – teda situáciu, z ktorej sa treba otriasť a vrátiť sa
k životu pred ňou. Každá kríza, o ekonomickej ani nehovoriac totiž prináša nezvratné zmeny, preto
návrat do krízových pomerov nie je možný. Jednoducho, aj tu platí staré známe, že dvakrát do tej istej
rieky človek nikdy nevstúpi. Kríza totiž poznamenala nielen samotný trh, ale aj myslenie. V časoch, kedy
národné hospodárstva čelia strachu z návratu finančnej krízy a zameriavajú sa na znižovanie verejného
dlhu, môže byť ich pripravenosť na zapojenie sa do dlhodobej stratégie, ktorá by si vyžadovala verejné
zdroje preto pomerne obmedzená. Kríza totiž znovu posilnila národné spravovanie zamerané na
posilňovanie konkurencieschopnosti domáceho hospodárstva, čo stratégia Európa 2020 nie celkom
reflektuje a Európu prezentuje ako by išlo o jeden súdržný, koherentný a jednotný región.
Len akceptovanie týchto pripomienok, na ktoré máme našťastie ešte stále čas, môže dať projektu šancu.
A ja verím, že ju naozaj aj dostane. Všetci totiž majú záujem na silnej Európe. Uvedomujú si totiž, že
musí byť schopná čeliť oveľa silnejšej globálnej konkurencii ako kedykoľvek predtým a nemôže si dovoliť
ďalšie zlyhanie.
Ďakujem za pozornosť."
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8. Nový fleet manažér VW a Audi
[Téma: Ekonomická univerzita; Fleet; 01/04/2011; 01/2011; s.: 6; udalosti z domova i zo sveta;
Redakcia]

Peter Mitura (34) je od 1. februára novým fleet managerom pre značky Volkswagen a Audi v rámci
importéra Porsche Slovakia. Už viac ako 10 rokov pôsobí v tejto spoločnosti na rôznych funkciách,
predovšetkým v oblasti predaja a starostlivosti o dílerskú sieť. Peter Mitura je absolventom Fakulty
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho najbližším cieľom bude zvýšenie
penetrácie značiek Volkswagen a Audi v oblasti feetu u kľúčových zákazníkov v rámci Slovenska.

Späť na obsah

9. Ekonomická univerzita v Bratislave je pripravená poskytnúť svojim študentom
štipendium
; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Lucia Hurajtová]
Lucia Hurajtová, redaktorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave je pripravená v prípade spoplatnenia
študijného programu v cudzom jazyku na vysokých školách poskytnúť svojim študentom štipendium.
Uviedol to jej rektor Rudolf Sivák."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V prípade, že by novela zákona o vysokých
školách uzákonila povinnosť platiť denných študentov za formu štúdia v anglickom, francúzskom alebo
ďalšom jazyku, Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto študentom bude poskytovať štipendiá, aby
ich tak motivovala pre takúto formu štúdia jednotlivých študijných programov v cudzom jazyku. Boli by to
štipendiá pre domácich, aj pre zahraničných študentov, pretože tie podmienky pre študentov zo
Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."

Späť na obsah

10. Novela vysokoškolského zákona, ktorú pripravuje rezort, má riešiť viac ako 50
zmien
; Infolumen; Z domova; Kristína Hatarová]
Boris Koróni, moderátor Rádia Lumen: "Novela vysokoškolského zákona, ktorú pripravuje rezort, má
riešiť viac ako 50 zmien. Ministerstvo tvrdí, že cieľom má byť zvyšovanie kvality. Má sa napríklad predĺžiť
externé štúdium, či zmeniť akreditačné pravidlá. Súkromné vysoké školy by mali tiež nárok na peniaze
zo štátneho rozpočtu na ich vedeckú činnosť. Odborná verejnosť môže návrh pripomienkovať 5 týždňov.
Ak by návrh novely prešiel aj v parlamente a podpísal by ju prezident, platila by od 1. januára 2012."
Kristína Hatarová, moderátorka Rádia Lumen: "V prípade spoplatnenia študijného programu v cudzom
jazyku na vysokých školách sú niektoré z nich ochotné poskytnúť svojim študentom štipendiá. Jednou z
takých vysokých škôl je Ekonomická univerzita v Bratislave. Uviedol to jej rektor Rudolf Sivák."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V prípade, že by novela zákona o vysokých
školách uzákonila povinnosť platiť denných študentov za formu štúdia v anglickom, francúzskom, alebo
ďalšom jazyku, Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto študentom bude poskytovať štipendiá, aby
ich tak motivovala pre takúto formu štúdia jednotlivých študijných programov v cudzom jazyku. Boli by to
štipendiá pre domácich aj pre zahraničných študentov, pretože tie podmienky pre študentov zo
Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."
Kristína Hatarová, moderátorka Rádia Lumen: "Ministerstvo školstva chce spoplatnením dennej formy
cudzojazyčných študijných programov zamedziť, aby na Slovensko prichádzali cudzinci študovať
zadarmo. Zároveň chce ministerstvo motivovať slovenské vysoké školy, aby mali viac takýchto
programov."

Späť na obsah

11. V prípade školného zavedie Ekonomická univerzita štipendiá
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 09/04/2011; Z domova; SITA]
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca chce od budúceho
roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
BRATISLAVA. V prípade, že ministerstvo školstva uzákoní školné pre poslucháčov denného štúdia
programov v cudzom jazyku, Ekonomická univerzita v Bratislave plánuje študentom poplatky
kompenzovať.

"Uvažujeme, že im budeme poskytovať štipendiá, aby sme ich motivovali pre štúdium v cudzom jazyku,"
povedal rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Nárok na príspevok by mali domáci aj zahraniční
poslucháči. Podľa nariadenia Bruselu totiž musia byť študijné podmienky na jednej škole pre všetkých
občanov Európskej únie totožné. Ekonomická univerzita chce, aby na cudzojazyčných programoch
študovalo čo najviac ľudí. "Ak by mali za to platiť, predpokladáme, že záujem klesne," hovorí Sivák.
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od
budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Podmienkou je, aby škola ponúkala rovnaký program aj v bezplatnej slovenskej mutácii. Školné má
podľa rezortu motivovať rektorov zriaďovať viac programov vyučovaných v cudzom jazyku a tiež zabrániť
prílevu zahraničných poslucháčov. Ekonomická univerzita v súčasnosti ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine.
Z viac ako 150 poslucháčov je zo zahraničia len každý tretí. "V dvoch tretinách sú to študenti zo
Slovenska," povedal Sivák. Záujem o štúdium v cudzom jazyku sa podľa neho každoročne zvyšuje. Len
tento rok sa na štúdium v angličtine prihlásilo trojnásobne viac záujemcov, než mohla škola prijať. Boli to
najmä študenti zo Slovenska.
SITA
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12. V prípade školného zavedie Ekonomická univerzita štipendiá
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 09/04/2011; SITA]
V prípade, že ministerstvo školstva uzákoní školné pre poslucháčov denného štúdia programov v
cudzom jazyku, Ekonomická univerzita v Bratislave plánuje študentom poplatky kompenzovať.
"Uvažujeme, že im budeme poskytovať štipendiá, aby sme ich motivovali pre štúdium v cudzom jazyku,"
povedal rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Nárok na príspevok by mali domáci aj zahraniční
poslucháči. Podľa nariadenia Bruselu totiž musia byť študijné podmienky na jednej škole pre všetkých
občanov Európskej únie totožné. Ekonomická univerzita chce, aby na cudzojazyčných programoch
študovalo čo najviac ľudí. "Ak by mali za to platiť, predpokladáme, že záujem klesne," hovorí Sivák.
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od
budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Podmienkou je, aby škola ponúkala rovnaký program aj v bezplatnej slovenskej mutácii. Školné má
podľa rezortu motivovať rektorov zriaďovať viac programov vyučovaných v cudzom jazyku a tiež zabrániť
prílevu zahraničných poslucháčov. Ekonomická univerzita v súčasnosti ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine. Z viac ako 150 poslucháčov je zo zahraničia len každý tretí. "V dvoch
tretinách sú to študenti zo Slovenska," povedal Sivák. Záujem o štúdium v cudzom jazyku sa podľa neho
každoročne zvyšuje. Len tento rok sa na štúdium v angličtine prihlásilo trojnásobne viac záujemcov, než
mohla škola prijať. Boli to najmä študenti zo Slovenska.
ZDROJ - SITA
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13. V prípade školného zavedie Ekonomická univerzita štipendiá
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 09/04/2011; Webnoviny.sk; SITA]
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca chce od budúceho
roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
BRATISLAVA 9. apríla (WEBNOVINY) - V prípade, že ministerstvo školstva uzákoní školné pre
poslucháčov denného štúdia programov v cudzom jazyku, Ekonomická univerzita v Bratislave plánuje
študentom poplatky kompenzovať.
"Uvažujeme, že im budeme poskytovať štipendiá, aby sme ich motivovali pre štúdium v cudzom jazyku,"
povedal rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Nárok na príspevok by mali domáci aj zahraniční
poslucháči. Podľa nariadenia Bruselu totiž musia byť študijné podmienky na jednej škole pre všetkých
občanov Európskej únie totožné. Ekonomická univerzita chce, aby na cudzojazyčných programoch
študovalo čo najviac ľudí. "Ak by mali za to platiť, predpokladáme, že záujem klesne," hovorí Sivák.
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od

budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Podmienkou je, aby škola ponúkala rovnaký program aj v bezplatnej slovenskej mutácii. Školné má
podľa rezortu motivovať rektorov zriaďovať viac programov vyučovaných v cudzom jazyku a tiež zabrániť
prílevu zahraničných poslucháčov.
Ekonomická univerzita v súčasnosti ponúka tri študijné programy v angličtine, nemčine a francúzštine.
Z viac ako 150 poslucháčov je zo zahraničia len každý tretí. "V dvoch tretinách sú to študenti zo
Slovenska," povedal Sivák. Záujem o štúdium v cudzom jazyku sa podľa neho každoročne zvyšuje. Len
tento rok sa na štúdium v angličtine prihlásilo trojnásobne viac záujemcov, než mohla škola prijať. Boli to
najmä študenti zo Slovenska.
Popis foto: Ilustračné foto: SITA/Dušan Hein

Späť na obsah

14. Za štúdium v cudzom jazyku sa bude zrejme platiť
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 11/04/2011; Domov; Stanislava Harkotová]
Bratislava - Denné štúdium v cudzom jazyku sa od budúceho roka na slovenských verejných vysokých
školách zrejme spoplatní.
Študenti dostanú od ministra školstva na výber: buď študovať program v cudzom jazyku a platiť alebo
ostať pri slovenčine a mať štúdium zadarmo.
Tie školy, ktoré totiž vytvoria ponuku štúdia v angličtine či nemčine, musia študentom ponúknuť ten istý
odbor v štátnom jazyku. "Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom
jazyku," povedal šéf rezortu školstva Eugen Jurzyca.
Štúdium budú môcť garantovať mimoriadnymi titulmi
Nepozdáva sa im vzdelávať cudzích zadarmo
Jeho poradca Peter Mederly tvrdí, že plán spoplatniť odbory vedené v cudzom jazyku si vyžaduje
súčasná situácia. Podľa neho totiž slovenské verejné školstvo nahráva na smeč zahraničným
študentom.
"Na daný program sa môže v istom zmysle prihlásiť aj celá Európa a všetci, ktorí prídu, musia študovať
zadarmo, lebo norma hovorí, že musia študovať za tých istých podmienok ako domáci študenti. Školy sa
teda vystavujú riziku, že budú musieť zahraničných študentov vzdelávať zadarmo" povedal.
Podľa Mederlyho je spoplatnenie odborov v cudzom jazyku zároveň motiváciou pre VŠ. "Je to podpora
tvorby výučby v cudzom jazyku. V súčasnosti školy nemajú záujem takéto programy vytvárať," podotkol.
Mikolaj: Je to nekorektné
Podľa exministra školstva Jána Mikolaja je návrh o spoplatnení denného štúdiu v cudzom jazyku
nekorektný a dokonca diskriminačný. "Problém vidím v tom, že nadaní študenti musia zrazu platiť. Oni si
ten program vyberajú práve kvôli tomu, že je v cudzom jazyku. Je to dobrovoľný prínos ich kvalifikácii, že
vyštudujú v cudzom jazyku. Prečo by mali za to platiť?" reagoval pre Aktuálne.sk.
Mikolaj sa zároveň pýtal, ako bude minister riešiť kombinované programy, z ktorých je istá časť v
cudzom jazyku.
Štát podľa neho bude zároveň diskriminovať zahraničných študentov. "Asi im ušla filozofia aj legislatíva
Európskej únie. Takto stavajú pre študentov, ktorí často zvyšujú úroveň našich škôl, bariéru,"
konštatoval poslanec SNS.
Študovať na Slovensku chceli Peruánci i Haiťania
Ekonomická univerzita poskytne štipendiá
Vysoké školy ponúkajú programy v cudzom jazyku zatiaľ len sporadicky. Tri študijné odbory vedie
napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, a to v angličtine, nemčine a francúzštine.
Jej rektor Rudolf Sivák priblížil, že v každom programe študuje okolo 60 študentov. Cudzinci však tvoria
v ročníku menšinu. "V dvoch tretinách sú to študenti zo Slovenska," povedal.

Úroveň jazyka si skontrolujú
Mederly pripomína, že spoplatnenie zatlači i na kvalitu odboru v cudzom jazyku. Na jeho úroveň bude
dohliadať Akreditačná komisia.
"Ak škola postaví taký program a pošle tam učiteľa, ktorý nevie dobre napríklad po anglicky, tak sa
vystavuje riziku, že na hodinu príde niekto z komisie a vysoká škola môže prísť o všetko, pretože
poskytuje program, ktorý nemá úroveň," upozornil.
Jurzyca pritvrdil. Chyby si odnesú celé VŠ odbory
Popis foto: Chcú u nás študovať cudzinci na bezplatných programoch?
Popis foto: Podľa Mikolaja zákon nezohľadňuje nadaných študentov a núti ich platiť, aj keď by nemuseli.
Popis foto: Minister pripomína, že každý odbor v cudzom jazyku musí mať svoju slovenskú bezplatnú
dvojičku.
Stanislava Harkotová
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15. Ekonomická univerzita si chce udržať záujem o cudzojazyčné štúdium
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 11/04/2011; HNonline; TASR]
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave je pripravená v prípade spoplatnenia študijného programu v
cudzom jazyku na vysokých školách (VŠ) poskytnúť svojim študentom štipendium. Uviedol to rektor EU
Rudolf Sivák.
Ministerstvo školstva pod vedením Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS) uvažuje o spoplatnení dennej formy
cudzojazyčných študijných programov. Chce takto zamedziť, aby na Slovensko prichádzali cudzinci
študovať zadarmo a zároveň chce motivovať slovenské VŠ, aby mali viac takýchto programov.
Rektor EU Sivák pripustil, že ak by zámer, ktorý je súčasťou pripravovanej novely vysokoškolského
zákona prešiel, záujem študentov o cudzojazyčné štúdium by mohol poklesnúť. "Na to, aby sme ich
motivovali, vyčleníme zo štipendijného fondu určité prostriedky, ktoré by slúžili na pokrytie nákladov pri
eventuálnom zavedení spoplatnenia štúdia v cudzom jazyku," vysvetlil Sivák.
EU poskytuje v súčasnosti programy v nemčine, francúzštine a angličtine. Štipendiá by získali nielen
Slováci, ale aj zahraniční študenti, pretože v rámci Európskej únie musia byť podmienky štúdia rovnaké.
Podľa Siváka záujem poslucháčov o štúdium v inom jazyku ako domácom stúpa každým rokom. Tieto
programy vyučujú pedagógovia EU i zahraniční učitelia.
EU začala vyučovať v nemčine ako prvá univerzita v roku 1992. O jednotlivé programy majú záujem
zhruba 50 študenti, jednu tretinu tvoria cudzinci. Študentov láka štúdium v inom jazyku aj pre dvojité
diplomy, ktoré môžu získať po štúdiu.
Poradca ministra a spoluautor vysokoškolskej novely Peter Mederly povedal, že ak škola napr. ponúkne
v angličtine matematiku a štúdium je zadarmo, "tak na ten program sa môže prihlásiť celá Európa v
istom zmysle." Podľa predpisov Európskej únie totiž musia zahraniční študenti študovať za takých
podmienok ako domáci.
Minister školstva uviedol, že vysokoškoláci by zaplatili iba za ten študijný program, ktorý by mal "dvojča"
v slovenčine. "Každý našinec môže študovať v cudzom jazyku bezplatne po slovensky," zdôraznil.
Novela VŠ zákona, ktorú pripravuje rezort, má riešiť viac ako 50 zmien, ministerstvo tvrdí, že cieľom má
byť zvyšovanie kvality. Má napr. predĺžiť externé štúdium či zmeniť akreditačné pravidlá. Súkromné VŠ
by mali tiež nárok na peniaze zo štátneho rozpočtu na ich vedeckú činnosť.
Odborná verejnosť môže návrh pripomienkovať päť týždňov. Ak by návrh novely prešiel aj v parlamente
a podpísal ju prezident, platila by od 1. januára 2012.
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16. Minister školstva informoval Slovenskú rektorskú konferenciu o veľkej novele
vysokoškolského zákona
; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Jana Balková]
Jana Balková, redaktorka: "Minister školstva Eugen Jurzyca informoval Slovenskú rektorskú konferenciu
o veľkej novele vysokoškolského zákona. Skvalitnenie vzdelávania chce dosiahnuť napríklad väčšou
autonómiou vysokých škôl. Ďalším z krokov je, aby externisti dostali rovnako kvalitné vzdelanie ako
denní študenti. Jednou z 55 zmien je aj to, že za denné štúdium v cudzom jazyku sa bude platiť."
Eugen Jurzyca, minister školstva: "Aby naši študenti mali možnosť študovať denne bezplatné štúdium,
tak každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine."
Jana Balková, redaktorka: "Podľa rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka ide o nadštandardné
štúdium a týchto učiteľov budú môcť platiť zo školného. Čo na to ale hovoria študenti, ktorých sa
spoplatnenie týka?"
Anketa
Opýtaný 1: "Ja si nemyslím že to je správne, pretože kvalita cudzích jazykov na našich vysokých školách
je už aj tak dosť zlá, myslím si, že štúdium v cudzom jazyku by malo byť samozrejmosťou na našich
univerzitách a preto si myslím že to nič nerieši a len vrchná vrstva by mala prístup k tomu kvalitnému
vzdelaniu."
Opýtaný 2: "Ja si myslím, že určite denné štúdium by nemalo byť spoplatňované, takže nie, nepáči sa mi
to."
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17. Spoplatnenie štúdia
; Hlavné správy; Z domova; Anna Vojteková]
MODERÁTOR: Lucia Farkasová, Vlado Vondrák
Lucia Farkasová, moderátorka TA3: "Denní študenti, ktorí študujú na vysokej škole v cudzom jazyku, si
za vzdelanie pravdepodobne zaplatia. Navrhuje to minister školstva."
Vlado Vondrák, moderátor TA3: "Časť denného štúdia chce spoplatniť pre zahraničných aj pre domácich
študentov. Rektori to vítajú, naopak študentom sa pripravovaná zmena nepáči."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Chcete študovať na vysokej škole v anglickom, nemeckom či inom
cudzom jazyku? Pripravte si peňaženky. Minister školstva chce od budúceho roka spoplatniť denné
štúdium v cudzom jazyku. Dôvod? Zahraniční študenti musia študovať na vysokých školách za takých
istých podmienok ako domáci a tu je háčik."
Peter Mederly, poradca ministra školstva: "Škola, keď ponúkne anglický program, sa vystavuje riziku, že
sa jej tam prihlási kopu zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Navrhovaná zmena sa páči hlavne rektorom. Zabezpečiť vzdelávanie
v cudzom jazyku je podľa nich oveľa finančne náročnejšie ako v slovenčine."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Na to, aby niekto učil po anglicky, po francúzsky alebo
po nemecky dekan ho musí stimulovať. Nový systém umožňuje to, že ak bude učiť, tak je možné, aby
bol odmeňovaný aj z tých prostriedkov, ktoré študenti platia."
Juraj Tilesch, predseda Študentskej rady vysokých škôl: "Pravdepodobne budeme proti takémuto kroku.
Nemyslím, že je to nejaký veľký rozdiel, aby ten pedagóg učil v slovenskom jazyku alebo v nejakom
inom jazyku."
Karol Klobušický, štrajkový výbor študentov: "Celkovom máme pocit, že minister školstva Jurzyca si
pomýlil ministerstvo školstva s ministerstvom financií a má pocit, že dôležité je všetko spoplatniť. Keď to
bude spoplatnené, bude to fungovať."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Naše vysoké školy navštevuje okolo 3500 zahraničných študentov. V
cudzom jazyku však študujú niekde aj dve tretiny Slovákov. Ústava ale hovorí, že naši občania majú
právo na bezplatné vzdelanie na vysokých školách."

Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), minister školstva: "Aby naši študenti mali možnosť študovať jedine
bezplatné štúdium, tak každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "V programovom vyhlásení vláda nehovorí o spoplatnení denného
štúdia. Minister však ešte v marci pripustil, že táto téma je na diskusiu. Proti tento raz nie je ani Igor
Matovič, ktorého sa nepozdávalo spoplatnenie externého štúdia."
Igor Matovič (nezávislý), poslanec NR SR: "Chápem tento úmysel ministra."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Takže nebudete sa ho snažiť ani vyvrátiť?"
Igor Matovič (nezávislý), poslanec NR SR: "Keď to pán minister vyargumentuje, tak asi nie."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Tieto, ale aj ďalšie navrhované zmeny by mali začať platiť od
budúceho roka. Tí bakalári alebo magistri, ktorí začali študovať bezplatne, štúdium rovnako bezplatne aj
ukončia. Anna Vojteková, TA3."
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18. Prax zvyšuje šance
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 11/04/2011; s.: 21; SERVIS; MONIKA CHYBOVÁ]
Z absolventov sú na trhu práce najžiadanejší informatici a ekonómovia
MONIKA CHYBOVÁ KONČÍTE školu a premýšľate, kde sa po nej uchytíte v praxi? Ak ste nepracovali už
počas štúdia, budete to mať ťažšie ako vaši aktívnejší kolegovia s praxou. Poradíme vám, ako zaujať
budúceho zamestnávateľa.
"Situácia absolventov na trhu práce je komplikovaná," tvrdí Ján Trgala z personálnej agentúry
Trenkwalder. Podľa údajov Štatistického úradu miera nezamestnanosti ľudí od 15 do 24 rokov dosiahla
za minulý rok 33,6 percenta! "Absolventi by sa tak mali pripraviť na to, že prácu sa im nepodarí nájsť aj
niekoľko mesiacov," varuje Trgala. Trh s pracovnými ponukami sa však mierne rozbehol. "Momentálne
máme 1 300 pracovných ponúk vhodných pre kandidátov bez praxe," potvrdila nám Lucia Burianová z
profesia.sk. "Z celkového počtu tvoria ponuky pre absolventov 18 percent." Ďalších vyše 200 pozícií pre
absolventov nájdete aj v personálnej agentúre Grafton Recruitment.
Prax, prax, prax!
"Dnes máme v databáze uchádzačov, ktorí majú po skončení denného štúdia vysokej školy 4 – 5 rokov
relevantnej odbornej praxe! Títo sa uchytia takmer okamžite," vysvetľuje Ivana Kováčiková z personálnej
agentúry Exact Recruitment. "Veľa klientov totiž nemá čas absolventov zaškoľovať a potrebuje hotových
ľudí." "Firmy nemajú núdzu o absolventov. Požiadavky na nich sa oproti minulému roku veľmi nezmenili.
Naďalej platí, že okrem diplomu z vysokej školy alebo ukončenej strednej školy je pre zamestnávateľa
výhodou, ak vidí, že uchádzač o prácu bol aktívny už počas školy a zapájal sa aj do iných ako školských
aktivít. Je totiž predpoklad, že táto aktivita mu priniesla napríklad organizačné schopnosti alebo ho
usmernila vo svojej ďalšej kariére," vysvetľuje Burianová.
Kto má zelenú
"Najvyšší dopyt je po absolventoch informačných technológií a technických škôl, no dobrá je aj pozícia
ekonómov," vymenúva Trgala a dodáva, že dopyt je aj po kvalifikovaných robotníkoch a operátoroch
výrobných liniek. Ťažšie to majú študenti niektorých humanitárnych odborov, napríklad pedagogických
fakúlt. "Momentálne firmy najviac hľadajú absolventov na pozície administratívneho pracovníka/
referenta, obchodného zástupcu, programátora a účtovníka," tvrdí Burianová. Najtažšie uplatnenie vidí
Dáša Koricová z Grafton Recruitment v oblasti ľudských zdrojov a marketingu.
Rady pre úspešného uchádzača:
- relevantnú prax získavajte už počas štúdia
- presvedčte, že budete prínosom aj bez skúseností
- pred pohovorom si naštudujte čo najviac o firme
- uveďte aj skúsenosti, ktoré nesúvisia s činnosťou potenciálneho zamestnávateľa, dávajú najavo, že
máte pracovné návyky
- požadujte mzdu a podmienky, ktoré zodpovedajú vašej cene na trhu práce
- s hľadaním práce začnite teraz, po maturite či štátnici sa konkurencia zvýši
- popracujte na jazykoch a počítačových znalostiach

ZDROJ - personálne agentúry
Top 10 škôl podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov
Slovenská technická univerzita 50,03%
Ekonomická univerzita 47,46%
Žilinská univerzita
39,05%
Univerzita sv. Cyrila a Metoda 35,89%
Technická univerzita 33.94%
Univerzita Komenského 30,69%
Univerzita Mateja Bela 30,24%
VS múzických umení 29,37%
Slov. poľnohospodárska univerzita 28,36%
Univerzita Konštantína Filozofa 28,07%
ZDROJ - profesia.sk
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19. Eurozóna: veľa otázok, málo času
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 12/04/2011; HNonline; Norbert Kucharík]
Od schválenia Európskeho stabilizačného mechanizmu, známeho aj euroval II, ubehlo pár dní, a už sa
rozprúdila diskusia o jeho budúcnosti a možných rizikách. Vynárajú sa otázky o jeho racionálnosti a
efektívnosti. Je prirodzené, keďže od schopnosti tohto systému poskytovať úverové pôžičky a garancie
"rizikovým" štátom bude závisieť stabilita eura a vývoj spoločnej európskej meny na svetových trhoch.
No a tieto faktory prirodzene podmieňujú ekonomickú vitalitu a konkurencieschopnosť Európskej únie,
ako aj jednotlivých národných ekonomík. Po skúsenostiach s doznievajúcou finančnou krízou je jasné,
že relatívne banálny ekonomický problém ďaleko za hranicami, môže mať a isto má v globálnom
prostredí veľmi rýchly a prudký dosah aj na naše národné hospodárstvo a peňaženky slovenských
občanov.
Dlhová kríza, resp. v prípade Írska krach bánk, je hlavným problémom a výzvou, ktorej čelí Európska
menová únia. Dá sa polemizovať o tom, či problém eurozóny je aj problémom jednotlivých európskych
krajín. Nemecké hospodárstvo vykazuje vysoké tempo rastu, a to najmä vďaka štrukturálnym reformám
Merkelovej vlády a silnému dopytu po dovoze. Je naivné si myslieť, že akcelerujúci rast nemeckého
hospodárstva dokáže zabezpečiť zotavenie periférnych oblastí Európskej únie, ako Portugalsko či
Grécko. Ich previazanosť na nemeckú ekonomiku je príliš malá, nehovoriac o absencii politickej vôle, ale
aj dostatočných vlastných fiškálnych zdrojoch, realizovať nevyhnutné štrukturálne reformy.
Rovnako je potrebné hľadať účinný systém kontroly a koordinácie menových a rozpočtových politík
krajín eurozóny. Nemožno sa spoliehať len na euroval, že ako nárazník pred kolapsom deficitných
štátnych rozpočtov a cyklicky sa šíriacej krízy bude všeliekom na každú potenciálnu krízu ekonomického
charakteru v Európe.
Vysoký rozpočtový deficit krajín Stredomoria je sotva ten jediný problém. V súčasnosti sa podceňuje
veľmi rozdielna konkurencieschopnosť jednotlivých krajín menovej únie. Portugalskí vinári, grécke
lodenice či španielske textilky nedokážu kvôli relatívne vysokým prevádzkovým nákladom a nízkej
pridanej hodnote súťažiť s kvalitnou konkurenciou zo západnej a severnej Európy. Je to ťažký balvan,
ktorý už na sebe roky nosia krajiny regiónu so slabo kvalifikovanou pracovnou silou, nedostatkom
surovinovej základne, zastaraným priemyslom i bezstarostným životným štýlom na južanský spôsob.
Tieto ekonomické črty, ako aj mentalita ľudí, majú hlboké korene a sotva sa podarí vykoreniť ich počas
jedného volebného obdobia. Je to problém nielen Grécka či Portugalska, ale aj Španielska a čiastočne
Talianska. Otázkou je, či existuje riešenie. A ak áno, či nie je priveľmi bolestivé. Ekonomická

nevyhnutnosť opäť raz naráža na politickú realitu.
V každom prípade je pre nás grécky, portugalský, ba aj írsky príklad ponaučením. Slovenská vláda, bez
ohľadu na svoje politické podfarbenie, musí uskutočniť sériu reformných opatrení. Platí pritom, čím skôr,
tým to bude menej bolestivé. Grécko a Portugalsko nám ukázali, že dôchodkový systém je potrebné
nastaviť podľa demografického vývoja, ak chceme zabezpečiť seniorom aspoň aké-také penzie a
uplatňovať princíp zásluhovosti. Ďalej je potrebné uvažovať o právnej úprave rozpočtovej zodpovednosti,
ktorá zamedzí každoročnú "proticyklickú" fiškálnu politiku.
Parlament by mal zvážiť prijatie takých právnych predpisov, ktoré stanovia prísnejšie pravidlá nakladania
s verejnými financiami na úrovni samosprávy a posilnia transparentnosť verejných účtov. Udržanie
hornej hranice verejného dlhu pod 60 percentami hrubého domáceho produktu by sa malo stať alfa a
omegou každej politickej reprezentácie.
Írsko nás zase poučilo, že sa žiada prísnejšia kontrola bankového sektora a zavedenie bankovej dane je
prostriedkom, ako hľadať zdroje na sanáciu problémov a udržanie likvidity bánk. Len takto si môže
budovať Slovensko v zahraničí imidž nízkorizikovej krajiny. Ale pozor, tikajú hodiny. A neskutočne
rýchlo...
V tejto súvislosti organizujú občianske združenia Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) a Ma3oska v
stredu 13. apríla v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu Budúcnosť eurozóny. Na
podujatí, nad ktorým prevzala záštitu vedúca Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike
Andrea Elscheková-Matisová, vystúpia renomovaní odborníci z verejnej politiky, bankovej sféry i
neziskového sektora. Účastník bude mať príležitosť sa detailnejšie informovať o tejto nadmieru aktuálnej
téme z makro- aj z mikroekonomického hľadiska.
Norbert Kucharík,
JEF Slovakia
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20. Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých školách v
cudzom jazyku
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Igor Štefuca]
Igor Štefuca, moderátor Rádia VIVA: "Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých
školách v cudzom jazyku. Chce takto zamedziť, aby na Slovensko prichádzali cudzinci študovať
zadarmo a zároveň chce motivovať slovenské vysoké školy, aby mali viac takýchto programov. Rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák sa obáva, že ak táto zmena prejde, záujem o cudzojazyčné
štúdium poklesne. Univerzita preto bude nútená pripraviť pre študentov motivačný program."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava: "Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto
študentom bude poskytovať štipendiá, aby ich tak motivovala pre takúto formu štúdia jednotlivých
študijných programov v cudzom jazyku. Boli by to štipendiá pre domácich aj zahraničných študentov,
pretože tie podmienky pre študentov zo Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."
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21. Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých školách v
cudzom jazyku
; Veľké správy; Z domova; Jana Belovičová]
Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých školách v cudzom jazyku. Chce takto
zamedziť, aby na
Slovensko prichádzali cudzinci študovať zadarmo, a zároveň chce motivovať slovenské vysoké školy,
aby mali viac takýchto
programov. Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák sa obáva, že ak táto zmena prejde, záujem o
cudzojazyčné štúdium
poklesne. Univerzita bude preto nútená pripraviť pre študentov motivačný program.
"Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto študentom bude poskytovať štipendiá, aby ich tak
motivovala pre takúto formu štúdia
v jednotlivých študijných programoch v cudzom jazyku. Boli by to štipendiá aj pre domácich aj pre

zahraničných študentov,
pretože tie podmienky pre študentov zo Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."
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22. Dievčenský internát prerábajú
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/04/2011; s.: 5; Bratislava; Daša Račková]
Študentkám viac ako starý nábytok prekážajú plesne a zatekajúce steny.
Bratislava. Jediný dievčenský internát v Bratislave patriaci pod Ekonomickú univerzitu kompletne mení
interiér izieb v jednom zo svojich troch blokov. Vymení postele a nábytok v 64 izbách. Za vynovené izby
budú študentky platiť ako doteraz. Dievčatám v internáte vymieňajú nábytok. Hovoria, že internát by mal
investovať do väčších problémov, ako sú plesnivé izby a zatekajúca strecha. "Plesne si samy striekame
savom alebo napíšeme sťažnosť do knihy opráv a porúch. Raz týždenne nám chodia vystriekať izby,"
vraví Tereza. Minulý rok dievčatá pre plesne a zatečené horné izby vysťahovali. Tento rok sa boja
podobného scenára. "Na streche sme vykonali nevyhnutné opravy a v lete plánujeme vymaľovať všetky
izby," povedala Romana Baroňová z komunikačného oddelenia univerzity. Dievčenský internát sa
nerekonštruoval od postavenia v roku 1958, rekonštrukciu dobudúcna ani neplánujú. "V internáte
vykonávame iba bežné prevádzkové opravy," povedala Baroňová. O izby v internátoch má záujem viac
študentov, ako môžu ubytovať.
Daša Račková sme
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23. Na čiernom trhu sa lístky na hokej predávajú až za 500 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 13/04/2011; s.: 1,7; Titulná strana; Peter Kováč]
Peter Kováč (c) Bratislava
Dva týždne pred začiatkom hokejových majstrovstiev sveta je v plnom prúde čierny obchod so
vstupenkami. Ceny na oficiálne vypredané zápasy sa na čiernom trhu vyšplhali do závratných výšok.
Niektoré stoja až päťsto eur. A je pravdepodobné, že ako sa majstrovstvá budú blížiť, ceny na čiernom
trhu budú ešte stúpať. Podľa organizátorov sa doteraz predalo 242-tisíc lístkov, čo je približne 62
percent ponúkaného balíka. V riadnom predaji sú zatiaľ beznádejne vypredané všetky zápasy slovenskej
reprezentácie v základnej skupine a finálový zápas. Na semifinálové a niektoré štvrťfinálové podujatia sa
lístky dočasne oficiálne nepredávajú. "Znamená to, že lístky na ne sú už vypredané a tento status len
majú pre prípad, že by sa nejaké vstupenky vrátili od sponzorov či iných partnerov," vysvetľuje riaditeľka
pre komunikáciu organizačného tímu majstrovstiev Michaela Grendelová. K lístkom sa však poľahky dá
dostať aj inak, internetové stránky sú rôznymi inzerátmi doslova zaplavené. Špekulanti si za niektoré
zápasy pýtajú aj šesťnásobok pôvodnej sumy. "Hala je malá, no ošiaľ je veľký," charakterizuje situáciu
na trhu jeden z podnikavcov, ktorý si prilepšil obchodovaním so vstupenkami o niekoľko stoviek eur.
"Lístky na zápasy Slovenska so Slovinskom a Nemeckom sa v súčasnosti pohybujú na úrovni 150 až
200 eur, zohnať lístok na duel s Ruskom je však problém aj za 300 eur," pokračuje.
Pokračovanie - s. 7
Dokončenie - s. 1
Pravda tiež zistila, že napriek obmedzeniam oficiálneho predajcu, ktorý umožňuje kúpiť jednotlivcovi
maximálne šesť lístkov, problémom nie je ani dostať sa k väčšiemu počtu vstupeniek. "Viem vám
ponúknuť 30 až 35 lístkov na zápas Slovenska s Nemeckom v sektore B2 vedľa seba. Pevná cena
jedného je 200 eur," reagoval na záujem Pravdy ďalší zo kšeftárov, ktorý svoju ponuku zverejnil na
internete. Cena rovnakých vstupeniek v oficiálnom predaji sa pohybovala podľa kategórie od 40 do 55
eur. Lístky na finále, ktoré má byť v polovici mája, sa dajú zohnať tiež. Oficiálne stáli 250 eur, dnes cena
poskočila na približne 500 eur, a to ešte s poznámkou inzerenta, že "vyššia ponuka rozhoduje". Podľa
odborníkov ide o prirodzený jav, ktorý spôsobuje nedostatok voľne predajných vstupeniek, ale aj
ziskuchtivosť priekupníkov., Je možné očakávať, že pri niektorých zápasoch, ktoré sú vysoko atraktívne,
ceny vstupeniek ešte porastú. Naopak, pri predaji vstupeniek na niektoré zápasy v základnej časti ceny
vstupeniek na čiernom trhu môžu klesnúť aj pod hranicu ich oficiálnej ceny, keď sa vstupeniek budú
potrebovať zbaviť tí, ktorí sa na zápase zúčastniť nemôžu," vysvetľuje Peter Drábik, prodekan
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lístok získaný načierno sa nemusí oplatiť
nielen z finančného hľadiska. Organizátori sa už totiž obrátili aj na políciu. Tá im odkázala, že "činnosť

nenapĺňa skutok trestného činu alebo priestupku, preto sa ním ďalej nebude zaoberať". Grendelová teda
avizuje, že budú nasledovať právne kroky. "Ak niekto nahlási krádež svojho lístka a doloží to policajným
potvrdením, lístky s príslušnými číslami sú automaticky vyradené a nahradené novými. Tí, ktorí sa
pôvodnými lístkami preukážu, ostanú nielen stáť pred štadiónom, ale bude ich aj vyšetrovať polícia,"
hovorí Grendelová. Dekan obchodnej fakulty Štefan Žák však dodáva, že zabrániť neoficiálnemu úniku
vstupeniek je prakticky nemožné. "Dá sa čiastočne obmedziť predajom vstupeniek určitého množstva na
osobu, vytvorením dostatočnej kapacity a dostatočnou ponukou vstupeniek, čo je v prípade
majstrovstiev v ľadovom hokeji nereálne. Rezervovanie vstupeniek pre oficiálne pozvaných hostí,
reprezentácie a partnerov je taktiež tradičný protokol, aj to však redukuje počet voľných vstupeniek,"
konštatuje. Právny postup sa môže týkať aj firiem, ktoré vyhlásili súťaže o lístky, hoci nie sú oficiálnym
partnerom podujatia, napríklad niektoré obchodné reťazce.
(c)PEREX, A.S., VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Predaj lístkov na majstrovstvá sa začal vlani koncom septembra. Odvtedy ich cena na čiernom trhnu
neustále rastie. FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ
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24. Oprava
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 14/04/2011; 15/2011; s.: 11; Ekonomika; ml]
V článku s názvom "Keď to školy nevedia samy" (TREND 5/2011) bolo nesprávne uvedené, že na zisk
titulu profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave stačia ašpirantovi dve citácie v karentovaných
časopisoch. Uvedený údaj sa týka počtu publikácií v karentovaných časopisoch. Počet citácií v
domácich a zahraničných časopisoch, ktorý sa vyžaduje na zisk titulu profesora, je tridsať. TREND sa za
chybu ospravedlňuje.
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25. Eurozóna nepotrebuje fiškálnu úniu, mieni Mikloš
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 13/04/2011; Webnoviny.sk; SITA]
Eurozóna sa dá udržať aj bez politickej a fiškálnej únie. Myslí si to minister financií Ivan Mikloš, ktorý to
vyhlásil na stredajšej konferencii o budúcnosti eurozóny na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
BRATISLAVA 13. apríla (WEBNOVINY) - Eurozóna sa dá udržať aj bez politickej a fiškálnej únie. Myslí
si to minister financií Ivan Mikloš, ktorý to vyhlásil na stredajšej konferencii o budúcnosti eurozóny na
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Opačný názor má bývalý štátny tajomník rezortu financií a podpredseda opozičného Smeru-SD Peter
Kažimír. "Európa ako taká je odsúdená na viac spolupráce. Ja som presvedčený, že to tam smeruje a vo
vzduchu visí len otázka, kto sa bude viac integrovať. Či celá Európska únia alebo len skupina štátov,"
povedal.
Istá miera vyššej koordinácie je však potrebná aj podľa Mikloša, napríklad pri sprísňovaní pravidiel
hospodárskej a fiškálnej politiky. Sprísňovanie kritérií priniesli aj uplynulé mesiace, čo vyplynulo najmä z
dlhovej krízy rozširujúcej sa v rámci eurozóny. Podľa Mikloša mohli byť aj tvrdšie, lenže pôvodný návrh
komisie sa napokon v politických rokovaniach zmäkčil. "Ale napriek tomu, ten stav oproti tomu, ako to
bolo v minulosti, je výrazným posunom z hľadiska vytvárania tlaku a nástrojov na to, aby nedochádzalo k
nezodpovednej politike, či už z hľadiska skrytého alebo otvoreného zadlžovania alebo nerobenia
potrebných reforiem," tvrdí Mikloš.
"Pomoc Grécku bol omyl"
Minister financií pritom naďalej zastáva názor, že zachraňovať Grécko bolo chybou. Ak by bolo na ňom,
pripustil by reštrukturalizáciu aj za cenu vyvolania hrozby pádu niektorých bánk. "Ja si stále myslím, že
by to bolo lepšie, spravodlivejšie a normálnejšie, pretože by to nepodporovalo morálny hazard. Áno,
krajiny by museli zachraňovať banky, ale nemecká vláda za peniaze nemeckých daňových poplatníkov
by zachraňovala nemecké banky, zároveň by tá záchrana bánk znamenala vyvlastnenie doterajších
vlastníkov. Teda zaplatili by za to, že riskovali, keď požičiavali krajinám, ktoré sa ukázali byť
insolventné," povedal Mikloš.
Novými opatreniami, akým má byť aj nový euroval, sa však podľa Mikloša eurozóna posúva do stavu,

ktorý by mohol znamenať jej udržateľnosť do budúcnosti. "Postupne sa dostávame k tomu, myslím si, že
sa prichádza s riešeniami, ktoré sú štandardnejšie a ktoré, ak budú fungovať, tak môžu znamenať, že
eurozóna po tom, ako vyjde z tejto krízy, môže fungovať aj do budúcna," dodal minister financií.
Popis foto: SITA/AP
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26. Titul PhD. vyjde na dve tisícky ročne
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 14/04/2011; s.: 8; ŠKOLNÉ ZA DOKTORÁT; Tomáš Nejedlý]
Prinášame exkluzívny prehľad HN, v ktorom sa dozviete, kde doktorandi môžu študovať externe a za
koľko.
Tomáš Nejedlý tomas.nejedly@ecopress.sk
Bratislava - Láka vás vedecká dráha či titul za menom? Nemáte čas na každodenné bádanie a
vyučovanie? Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a s ním titul PhD. môžete dosiahnuť aj popri práci.
Potrvá to však dlhšie ako denné štúdium a viac zaplatíte.
Bez titulu to nepôjde
Univerzity ponúkajú na budúci rok viac ako päťsto študijných programov, v ktorých môžete získať
doktorandské vzdelanie a titul, bez ktorého sa vo výskume prakticky nezamestnáte. Dizajn, biochémia,
sociálna práca či aplikovaná informatika - výber je bohatý a študovať sa dá v každom krajskom meste.
Diaľkoví doktorandi zaplatia za rok štúdia maximálne dvetisíc eur, podľa informácií škôl sa dá študovať
aj zadarmo. "Vo vedeckej kariére by som sa bez toho titulu neuplatnila, získam viac kontaktov, sľubujem
si od toho tiež prehĺbenie vedomostí a pochopenie nových súvislostí," vysvetľuje svoje motívy študentka
ekonomiky Erika.
Externe aj zadarmo
Najviac zaplatia externí doktorandi za štúdium technických programov na Žilinskej univerzite. Diaľkové
štúdium trvá päť rokov, študent teda zaplatí celkovo 10-tisíc eur. Medzi najlacnejšie patria medicínske
programy na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského či humanitné programy na banskobystrickej
Univerzite Mateja Bela. Za rok štúdia zaplatí študent dvesto eur. Napriek plošnému spoplatneniu
externého štúdia, ktoré včera podpísala aj hlava štátu, niektoré školy naďalej ponúkajú aj bezplatné
študijné programy. "Platí to od podpisu prezidenta, nových študentov už budeme prijímať len na
spoplatnenú formu štúdia," dôvodí napríklad Ľubomír Šoóš, dekan Strojníckej fakulty bratislavskej
Slovenskej technickej univerzity.
Prehľad doktorandských programov vysokých škôl v externej forme na akademický rok 2011/2012
Univerzita/fakulta/program Školné a akademický rok (v EUR) Počet prijatých uchádzačov Termín na
podanie prihlášky
AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Fakulta múzických umení
Hudobná interpretácia, tvorba a teória hud. interp. 2 000 10 31. máj
Fakulta výtvarných umení
Voľné výtvarné umenie 1500 3 6. máj
Fakulta dramatických umení
Divadelné umenie n/a 10 15. apríl
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Poplatok za prijímacie konanie: 25/ 35 eur
Obchodná fakulta
Marketingový a obchodný manažment 1000 5 10. jún
Ekonomika obchodu a služieb 1000 5 10. jún
Manažment medzinárodného podnikania 1000 4 10.jún
Svetová ekonomika 1000 2 10. jún
Fakulta hospodárskej informatiky
Účtovníctvo 1000 bez ob. 10.jún
Kvantitatívne metódy v ekonómii 1000 bez ob. 10. jún
Ekonometria a operačný výskum 1000 bez ob. 10. jún
Fakulta podnikového manažmentu
Finančný manažment podniku 1000 6 10. jún

Ekonomika a manažment podniku 1000 13 10. jún
Fakulta medzinárodných vzťahov
Medzinárodné ekonomické vzťahy 1000 10 10. jún
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku 1000 8 10. jún
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Filozofická fakulta
Poplatok za prijímacie konanie: 30 eur
Teória a dejiny žurnalistiky 550 3 31. máj
Systematická filozofia 550 3 31. máj
História 550 3 31. máj
Za externé doktorandské štúdium najviac zaplatíte na Žilinskej univerite - až 10-tisíc za päť rokov.
Snímka: archív HN
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27. Na čiernom trhu sa lístky na hokej predávajú až za 500 eur
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 13/04/2011; Domáce; Peter Kováč]
Dva týždne pred začiatkom hokejových majstrovstiev sveta je v plnom prúde čierny obchod so
vstupenkami. Ceny na oficiálne vypredané zápasy sa na čiernom trhu vyšplhali do závratných výšok.
Niektoré stoja až päťsto eur. A je pravdepodobné, že ako sa majstrovstvá budú blížiť, ceny na čiernom
trhu budú ešte stúpať.
Podľa organizátorov sa doteraz predalo 242-tisíc lístkov, čo je približne 62 percent ponúkaného balíka. V
riadnom predaji sú zatiaľ beznádejne vypredané všetky zápasy slovenskej reprezentácie v základnej
skupine a finálový zápas. Na semifinálové a niektoré štvrťfinálové podujatia sa lístky dočasne oficiálne
nepredávajú. "Znamená to, že lístky na ne sú už vypredané a tento status len majú pre prípad, že by sa
nejaké vstupenky vrátili od sponzorov či iných partnerov," vysvetľuje riaditeľka pre komunikáciu
organizačného tímu majstrovstiev Michaela Grendelová.
K lístkom sa však poľahky dá dostať aj inak, internetové stránky sú rôznymi inzerátmi doslova
zaplavené. Špekulanti si za niektoré zápasy pýtajú aj šesťnásobok pôvodnej sumy. "Hala je malá, no
ošiaľ je veľký," charakterizuje situáciu na trhu jeden z podnikavcov, ktorý si prilepšil obchodovaním so
vstupenkami o niekoľko stoviek eur. "Lístky na zápasy Slovenska so Slovinskom a Nemeckom sa v
súčasnosti pohybujú na úrovni 150 až 200 eur, zohnať lístok na duel s Ruskom je však problém aj za
300 eur," pokračuje.
Pravda tiež zistila, že napriek obmedzeniam oficiálneho predajcu, ktorý umožňuje kúpiť jednotlivcovi
maximálne šesť lístkov, problémom nie je ani dostať sa k väčšiemu počtu vstupeniek. "Viem vám
ponúknuť 30 až 35 lístkov na zápas Slovenska s Nemeckom v sektore B2 vedľa seba. Pevná cena
jedného je 200 eur," reagoval na záujem Pravdy ďalší zo kšeftárov, ktorý svoju ponuku zverejnil na
internete. Cena rovnakých vstupeniek v oficiálnom predaji sa pohybovala podľa kategórie od 40 do 55
eur.
Lístky na finále, ktoré má byť v polovici mája, sa dajú zohnať tiež. Oficiálne stáli 250 eur, dnes cena
poskočila na približne 500 eur, a to ešte s poznámkou inzerenta, že "vyššia ponuka rozhoduje".
Podľa odborníkov ide o prirodzený jav, ktorý spôsobuje nedostatok voľne predajných vstupeniek, ale aj
ziskuchtivosť priekupníkov. "Je možné očakávať, že pri niektorých zápasoch, ktoré sú vysoko atraktívne,
ceny vstupeniek ešte porastú. Naopak, pri predaji vstupeniek na niektoré zápasy v základnej časti ceny
vstupeniek na čiernom trhu môžu klesnúť aj pod hranicu ich oficiálnej ceny, keď sa vstupeniek budú
potrebovať zbaviť tí, ktorí sa na zápase zúčastniť nemôžu," vysvetľuje Peter Drábik, prodekan
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Lístok získaný načierno sa nemusí oplatiť nielen z finančného hľadiska. Organizátori šampionátu sa už
totiž obrátili aj na políciu. Tá im odkázala, že "činnosť nenapĺňa skutok trestného činu alebo priestupku,
preto sa ním ďalej nebude zaoberať". Grendelová teda avizuje, že budú nasledovať právne kroky. "Ak
niekto nahlási krádež svojho lístka a doloží to policajným potvrdením, lístky s príslušnými číslami sú
automaticky vyradené a nahradené novými. Tí, ktorí sa pôvodnými lístkami preukážu, ostanú nielen stáť
pred štadiónom, ale bude ich aj vyšetrovať polícia," hovorí Grendelová.
Dekan obchodnej fakulty Štefan Žák však dodáva, že zabrániť neoficiálnemu úniku vstupeniek je
prakticky nemožné. "Dá sa čiastočne obmedziť predajom vstupeniek určitého množstva na osobu,
vytvorením dostatočnej kapacity a dostatočnou ponukou vstupeniek, čo je v prípade majstrovstiev v
ľadovom hokeji nereálne. Rezervovanie vstupeniek pre oficiálne pozvaných hostí, reprezentácie a
partnerov je taktiež tradičný protokol, aj to však redukuje počet voľných vstupeniek," konštatuje.
Právny postup sa môže týkať aj firiem, ktoré vyhlásili súťaže o lístky, hoci nie sú oficiálnym partnerom
podujatia, napríklad niektoré obchodné reťazce.

Popis foto:Predaj lístkov na majstrovstvá sa začal vlani koncom septembra. Odvtedy ich cena na
čiernom trhnu neustále rastie.AUTOR - Ivan Majerský, Pravda
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28. Prečo si firmy podchytávajú vysokoškolákov
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 12/04/2011; ePROFIT; Lucia Fričová]
Spoločnosti investujú prostriedky do tvorby nových študijných programov
Lucia Fričová
Príklad z praxe. Do automobilového podniku prijali vysokoškoláka-strojára na manažérsky post. Prvých
päť mesiacov strávil ako robotník pri výrobnom páse, postupných procesoch a inovatívnych postupoch.
Potreboval sa naučiť ovládať veci, ktoré bude v budúcnosti riadiť a často o nich aj rozprávať. Firmy dnes
menia stratégiu a začínajú si podchytávať vysokoškolákov.
Je dobré naučiť sa niečo od skúsenejších. Podpore spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) sa už
dvadsať rokov venuje britská organizácia Business in the Community. Jej členskú základňu tvorí 750
britských spoločností. Definícia pojmu spoločenskej zodpovednosti podnikov určite nie je jednoduchá.
Všeobecne by malo ísť o podnikanie, z ktorého procesov a výsledkov má prospech široký okruh ľudí.
Aj na Slovensku vzniklo v roku 2004 združenie firiem pod názvom Business Leaders Forum, ktoré má
dnes 23 členov. Tí sa dobrovoľne rozhodli začleniť a presadzovať sociálne, etické a environmentálne
zásady do firemnej stratégie. A práve inšpirácia západnými krajinami by mala viesť k tomu, aby sa idea o
úlohe spoločenskej zodpovednosti slovenských firiem nezvrhla iba na reklamnú kampaň a vylepšovanie
imidžu, ale riešila skutočné spoločenské problémy. Napríklad aby v školstve, zdravotníctve či pri ochrane
životného prostredia prinášala reálne výsledky a s tým spojené investície.
Firmy a školy
Niektoré slovenské firmy, zväčša dcéry zahraničných koncernov, investujú peniaze aj do
vysokoškolského vzdelávania, ktoré je finančne poddimenzované. Ponúkajú tak slovenským študentom
univerzít bližší kontakt s praxou už počas štúdia. Slovak Telekom ponúka napríklad šesť- až
dvanásťmesačnú odbornú stáž pre študentov vysokých škôl a prináša im možnosť pracovať na reálnych
projektoch a úlohách v oblasti ich zamerania.
Východoslovenská energetika má zase štipendijný a rozvojový program určený pre študentov
inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Cisco
Systems Slovakia, spoločnosť pôsobiaca v oblasti sieťových riešení, spolupracuje s piatimi vysokými
školami od roku 1999. Školy majú k dispozícii komplexný vzdelávací program v oblasti počítačových
sietí, ktorý má snahu riešiť problém nedostatku špecialistov na projektovanie, realizáciu a údržbu
komunikačných infraštruktúr.
Ďalšou spoločnosťou podporujúcou technické vzdelávanie na vysokých školách je Volkswagen Slovakia.
Už od roku 2007 má rozbehnutý projekt IngA – Inžinier v automobilovom priemysle, ktorý záujemcom
prináša vzdelávanie priamo v prostredí automobilového závodu. Doteraz sa do neho zapojilo viac ako 2
500 študentov z piatich slovenských univerzít – Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave,
Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Nový študijný program
Volkswagen Slovakia sa navyše rozhodol investovať tristotisíc eur počas troch rokov do zriadenia
nového zamerania Automobilová produkcia v rámci študijného programu Výrobné systémy a
manažérstvo kvality na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Jeho cieľom sú podpora,
prehĺbenie a užšie spojenie vzdelávacích aktivít strojníckej fakulty priamo s praxou a zároveň výchova
novej generácie kvalifikovaných špecialistov s najlepšími možnosťami uplatnenia v praxi.
"Investícia smeruje do nového zamerania v študijnom programe Výrobné systémy a manažérstvo kvality,
ale je zároveň aj prvým krokom k budúcej príprave samostatného akreditovaného študijného programu
Euroinžinier v automobilovom priemysle, na ktorý by skončení bakalári mohli nadväzovať," uvádza
hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia Vladimír Machalík.
Vďaka projektu majú študenti sprístupnené moderné technológie v inovatívnych predmetoch, ako sú
základy konštrukcie automobilov, lakovacie procesy a technológie, riadenie výroby a logistika. Študenti
majú možnosť absolvovať cvičenia na špecializovaných pracoviskách s možnosťou spracovať
bakalársku prácu priamo v automobilovom závode. Volkswagen Slovakia prispel aj na vybavenie
odborných laboratórií fakulty a rekonštrukciu prednáškovej sály. Na vybrané časti výučby poskytuje
odborníkov z praxe.
Na toto nové zameranie sa majú možnosť špecializovať študenti od tretieho ročníka študijného programu
Výrobné systémy a manažérstvo kvality. Prví tretiaci nastúpili vlani v septembri, záujem študentov o
zameranie bol zo začiatku rozpačitý. Vysokoškoláci totiž nevedeli, čo sa od nich pri výbere očakáva.
Viacerých odradil okrem angličtiny druhý požadovaný jazyk, ktorým je nemčina. Výberom napokon
prešlo trinásť študentov, plánovalo sa maximálne pätnásť.

Títo mladí ľudia tak dostali možnosť priblížiť sa viac praxi v automobilovom priemysle. A práve chýbajúci
kontakt s praxou býva hlavným problémom, upozorňuje garantka tohto študijného programu, profesorka
Edita Hekelová zo Strojníckej fakulty STU. Zároveň dúfa, že mnohé firmy a spoločnosti sa inšpirujú
týmto príkladom a prejavia záujem o pomoc pri bakalárskych a diplomových témach v mnohých
odboroch Slovenskej technickej univerzity, kde sa momentálne stretáva viac s neochotou spolupracovať.
Európsky prieskum
E. Hekelová sa zapojila aj do prieskumu, ktorý v šiestich štátoch skúmal spokojnosť firiem s absolventmi
technických vysokých škôl v Európskej únii vrátane Slovenska. Počas dvoch rokov sa do neho zapojilo
takmer dvesto slovenských firiem. Výsledky prieskumu sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov. Absolvent
technickej univerzity má mať schopnosť samostatne riešiť problém, efektívne komunikovať, prinášať
nápady, tímovo pracovať, ovládať dva cudzie jazyky a ostatné vlastnosti, ktoré by sa dali stručne
charakterizovať ako soft skills.
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29. Vládne podvody s odvodmi
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 13/04/2011; Braňo Ondruš]
Braňo Ondruš
Vláda včera zverejnila návrh ministerstva financií na tzv. daňovo-odvodovú reformu. Teraz má o nej
diskutovať verejnosť. Ale najaktívnejší sú zatiaľ vládni poslanci, pričom viacerí už avizovali, že dohodu z
koaličnej rady podporiť nechcú. Ako už neraz, pravdepodobne ide len ďalšie "vnútorné" vydieranie.
Racionálnych dôvodov na odmietnutie tohto návrhu je však aj tak habadej. A zverejnený dokument rúca
aj doteraz šírené mýty o jej výhodnosti pre zamestnancov.
Až pohľad do samotného dokumentu vysvetľuje, prečo vláda tak systematicky vyvoláva konflikt medzi
zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami , z ktorých sa najviac hovorí o živnostníkoch.
Je to asi jediná šanca, aby si zamestnanci nevšimli, že ani pre nich jej táto "reforma" zďaleka tká
výhodná, ako to prezentujú ministri a premiérka.
Pravdepodobne je to výsledok chaosu a obrovských vnútrokoaličných rozporov, ktoré prípravu "reformy"
sprevádzajú. Každý deň je na jej koncepte niečo nové, takmer nič nezostalo z pôvodných predstáv,
"reforma" nebude rozpočtovo neutrálna a bude mať negatívne dopady na mnohé skupiny pracujúcich.
Vyzerá to tak, akoby sa napokon určilo nejaké požadované výsledné číslo a tomu sa prispôsobili
jednotlivé odvodové sadzby. Jedinou axiómou je zavedenie superhrubej mzdy a starostlivosť o
milionárov.
Vláda včera zverejnila návrh ministerstva financií na tzv. daňovo-odvodovú reformu. Teraz má o nej
diskutovať verejnosť. Ale najaktívnejší sú zatiaľ vládni poslanci, pričom viacerí už avizovali, že dohodu z
koaličnej rady podporiť nechcú. Ako už neraz, pravdepodobne ide len ďalšie "vnútorné" vydieranie.
Racionálnych dôvodov na odmietnutie tohto návrhu je však aj tak habadej. A zverejnený dokument rúca
aj doteraz šírené mýty o jej výhodnosti pre zamestnancov.
Až pohľad do samotného dokumentu vysvetľuje, prečo vláda tak systematicky vyvoláva konflikt medzi
zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami , z ktorých sa najviac hovorí o živnostníkoch.
Je to asi jediná šanca, aby si zamestnanci nevšimli, že ani pre nich jej táto "reforma" zďaleka tká
výhodná, ako to prezentujú ministri a premiérka.
Pravdepodobne je to výsledok chaosu a obrovských vnútrokoaličných rozporov, ktoré prípravu "reformy"
sprevádzajú. Každý deň je na jej koncepte niečo nové, takmer nič nezostalo z pôvodných predstáv,
"reforma" nebude rozpočtovo neutrálna a bude mať negatívne dopady na mnohé skupiny pracujúcich.
Vyzerá to tak, akoby sa napokon určilo nejaké požadované výsledné číslo a tomu sa prispôsobili
jednotlivé odvodové sadzby. Jedinou axiómou je zavedenie superhrubej mzdy a starostlivosť o
milionárov.
Milionári získajú najviac
Najväčším šokom sú oficiálne prepočty dopadov "reformy" na príjmy zamestnancov. Od začiatku debát
sa najmä ministri Mihál a Mikloš usilujú nastoliť dojem, že musia poriadne zaťažiť odvodmi a novými
daňami živnostníkov, lebo tí sa majú oproti zamestnancom nespravodlivo dobre. Z oboch mužov sa
navonok stali najväčší obhajcovia zamestnancov, že by sme aj odbory mohli zrušiť. Ešte nikdy pravicoví
politici neprejavili takú starosť o to, aby sa na zamestnancoch nepáchala krivda. Dokonca prvýkrát z úst
pravicových politikov zazneli slová o špekulatívnych živnostníkoch, či "dohodároch" na úkor riadnych
zamestnaneckých pomerov. Zrazu objavili škodlivosť toho, čo pred štyrmi rokmi, pri novele Zákonníka
práce, sami obhajovali a za čo nabrýzgali na ministerku Tomanovú, z ktorej urobili najväčšieho
nepriateľa živnostníkov.

Zo spravodlivosti pre zamestnancov však v skutočnosti nezostalo takmer nič, je to len veľká
demagogická hra na odpútanie pozornosti. Najvyšší zisk čistých príjmov si pripíšu "čistí" milionári –
podľa vládneho dokumentu vyše 10 a pol eur navyše by každý mesiac mali dostať ľudia, ktorých hrubý
príjem už dnes presahuje 3000 eur! Naopak najnižší prínos z nových odvodov budú mať ľudia s príjmom
začínajúcim iba tesne nad minimálnou mzdou a končiacim tesne nad priemernou mzdou, ktorí získajú
len 2,70 eur mesačne oproti terajšku! Pritom do tej prvej skupiny spadá 23 000 ľudí, ale v druhej je ich
vyše milióna. Dokonca aj najhoršie zarábajúci – pod 328 eur za mesiac – si polepšia o niečo menej, než
najväčší milionári – 10,3 eur.
Hoci to znie neuveriteľne, jedna skupina zamestnancov na novom systéme ešte aj stratí. Nie, žeby to títo
ľudia neprežili (pri mesačnom hrubom príjme od 2684 do 3055 eur prídu o vyše 7 a pol eura), ale vyzerá
to arogantne, keďže bohatší od nich si naopak polepšia, a ešte k tomu najviac. Pritom minister Mihál
obhajoval vyše 10 a pol eura pre milionárov tým, že im to tak vyšlo percentuálne a v pomere k ich platu
to je aj tak bagateľ. Zaujímavé, že pri horšie zarábajúcich už tieto pomery neplatili.
Živnostníci a "dohodári" - obete, nie špekulanti
Najväčšími obeťami "reformy" majú byť živnostníci. Hlavným argumentom je, že majú nespravodlivé
paušálne výdavky, ktorými si umelo znižujú dane a odvody. Ivanovi Miklošovi pri tejto rétorike vôbec
neprekáža, že pred necelými desiatimi rokmi to bol práve on, kto živnostníkom sľuboval rozšírenie
možností pre uplatňovanie paušálnych výdavkov. Dôvodom bolo najmä povzbudenie nezamestnaných,
aby nečakali len na pracovné miesta, ktoré im ponúknu úrady práce, ale sami sa pustili do podnikania. V
tom čase bola nezamestnanosť rovnako vysoká ako dnes a paušálne výdavky mali odstrániť obavy
začínajúcich podnikateľov z náročnej administratívy. Dnes vládni poslanci naopak tvrdia, že viac
administratívy (najmä účtovníckej) je pozitívom, lebo to dá prácu ďalším ľuďom. Asi najlepšie tiež
živnostníkom.
Podobne majú dopadnúť ľudia pracujúci na dohodu. Hoci na prvý pohľad to vyzerá na prekvapujúci
súlad medzi pravicovou vládou a odborármi (tí dlhodobo bojujú proti nízkym odvodom živnostníkov a
proti existencii dohôd ako takých), skutočnosť je úplne iná. Treba si presne všimnúť ten zásadný rozdiel:
odborári (a sociálni demokrati) hovoria o živnostníkoch a "dohodároch" z donútenia, vládna pravica o
špekulantoch, ktorí radšej robia na živnosť či dohodu, lebo platia štátu menej ako zamestnanci.
Obe strany hovoria o zneužívaní, lenže zatiaľ čo odborári upozorňujú na zneužívanie zo strany firiem,
Mikloš s Mihálom robia zločincov z radových občanov. V skutočnosti pritom bežní ľudia neuprednostňujú
živnosti či dohody z vlastnej vôle. Áno, keď už musia robiť takto, usilujú sa aspoň maximalizovať čistý
zisk, ale z vlastnej vôle by radšej prijali zamestnanecké výhody a vzdali sa nízkych odvodov. Nikto z nich
nie je nadšený, že nemá právo na dovolenku, na ochranné a pracovné pomôcky, ošatenie, stravu,
práceneschopnosť. Títo ľudia sú živnostníkmi a "dohodármi", lebo ich "zamestnávateľ" im nedal na výber
– ponúkol im prácu, nie riadne pracovné miesto. A ešte im vysvetlil, aká je to pre nich výhoda, lebo
ušetria na daniach a odvodoch.
Áno, nájdu sa medzi živnostníkmi a "dohodármi" aj skutoční špekulanti, ale tých je menšina. Zvyšnej
väčšine ostanú po "reforme" len oči pre plač – zamestnanecký pomer im zrazu nikto neponúkne a oni
okrem zamestnaneckých výhod prídu aj o peniaze a ešte si budú musieť najímať niekoho na všetku tú
administratívu. Zneužívaniu živností a dohôd na obchádzanie pracovného pomeru zabráni iba jasná
definícia v Zákonníku práce. A tvrdé postihy za jeho nedodržiavanie.
Premiérka nehanebne klame
Odvodová "reforma" bude mať aj pozitíva. Lenže ide o technicko-organizačné záležitosti (zjednotenie
výberu daní a odvodov, zjednotenie vymeriavacích základov, zrušenie fondového hospodárenia
Sociálnej poisťovne), ktoré možno urobiť jednoducho a rýchlo bez ďalších zmien, ako to rozbehla Ficova
vláda. Zvyšok je neoliberálna demagógia, ktorej vrcholom je suprehrubá mzda. A cieľom pomôcť výlučne
najlepšie zarábajúcim, čo dosvedčuje i mlčanie o zvýšení odvodových stropov.
Radičovej kabinet pripravuje ďalší kolosálny volebný podvod. "Nebudeme zvyšovať dane," povedala
premiérka 3. mája 2010 a od volieb sa dane zvyšujú ako na bežiacom páse. Odvodovú "reformu"
sprevádza nehanebná demagogická kampaň, ktorá má proti sebe postaviť slabo zarábajúcich
zamestnancov a slabo zarábajúcich živnostníkov. Lenže aká je to spravodlivosť, ak živnostník s príjmom
900 eur mesačne má platiť viac daní a odvodov a zamestnanec s príjmom 3500 eur má ušetriť takmer
11 eur? Ak má byť daňové a odvodové zaťaženie spravodlivé, nech zaťažuje ľudí podľa toho, koľko
zarábajú, nie podľa toho, akú formu má ich pracovný pomer.
Na pôde Ekonomickej univerzity včera premiérka Radičová vyhlásila: "Všetky ekonomické opatrenia,
ktoré vláda plánuje v tomto volebnom období urobiť, môžu spolu zabezpečiť, aby sa kvalita života na
Slovensku zlepšila a aby to nebola len krátkodobá ilúzia." Berúc do úvahy navrhované zmeny v

Zákonníku práce a návrh daňovo-odvodovej reformy, šéfka kabinetu buď tieto návrhy nečítala, alebo
nemá ani šajnu o reálnom živote. Alebo jednoducho nehanebne klame. Ktorá z možností je podľa vás
správna?
Autor je podpredseda Výboru NR SR pre sociálne záležitosti (Smer-SD).
V piatok čítajte voľné pokračovanie o superhrubej mzde a odvodových stropoch, ktoré nespravodlivo
zvýhodňujú milionárov
TL: Obludnosť "reformy" dokazujú aj Sulíkove prepočty
Predseda parlamentu a SaS Richard Sulík nedokáže udržať priam detinskú radosť z toho, že je zasa o
krôčik bližšie k vysnívanému tzv. odvodovému bonusu. Ani sa netají, že to ho na celej odvodovej
"reforme" teší najviac, čím dokazuje, že tu vlastne ani o nič iné nejde. To, že na to doplatia milióny
poctivo pracujúcich ľudí s nižšími, priemernými, či veľmi nízkymi príjmami je mu zjavne jedno. Hlavne, že
malý Riško dostane svoju hračičku. Na úkor ostatných.
O svoju radosť z tejto "reformy" sa teda podelil aj na svojom blogu. V článku ponúka aj ešte podrobnejšie
prepočty, než aké obsahuje vládny materiál. Zdroj týchto prepočtov síce neuvádza, ale predpokladajme,
že predseda parlamentu nesedí po nociach za počítačom a nerobí prácu namiesto úradníkov
ministerstva financií. Tabuľka obsahuje dopady odvodovej "reformy" na ľudí podľa výšky ich dnešného
hrubého príjmu, pričom príjmy rozdeľuje po každej stovke eur (400, 500, 600...).
Neviem, čo chcel týmto "básnik povedať", ale uvádzané čísla ešte viac dokresľujú obludnosť reformy,
ktorá výrazne nahráva ľuďom s vysokými príjmami na úkor ľudí s nízkymi. Rozdiel medzi najnižším a
najvyšším mesačným "ziskom" je až 28 eur.
Rovných 30 eur mesačne navyše oproti dnešku získa v novom systéme zamestnanec s hrubým príjmom
3100 eur (ročný príjem 37200 eur, čo je vyše milión 120 tisíc korún!), ale iba 2 eur mesačne získa ten,
kto zarába 500 eur. Ak vás bavia percentá, tak ten chudobnejší má plat vo výške 16% mzdy toho
boháča a jeho zvýšenie čistého príjmu predstavuje dokonca len 6% zo zvýšenia príjmu milionára. Inými
slovami, odvodová reforma ešte prehĺbi rozdiely v ich príjmoch.
Človek s platom 400 eur získa po "reforme" 9 eur, človek s príjmom 3000 eur si polepší o 28 eur. Ten
najhoršie zarábajúci (300 eur) získa na zmene v odvodoch 20 eur, ale to je ešte stále menej, než človek
so mzdou 3200 eur (získa 27 eur), alebo so mzdou 2900 eur (získa 25 eur), či so mzdou 3300 eur (získa
23 eur), nehovoriac o vyššie uvedených príkladoch.
Richard Sulík sa navyše úporne usiluje dokázať, že ani živnostníci na tom nie sú tak zle, ako sa to zdá.
Neváhal sa pritom uchýliť k neuveriteľnému podvodu – časť sociálnych odvodov jednoducho "škrtol" a
to, čo ľudia platia na dôchodkové investovanie (II. pilier) označil za ich príjem, akoby si to odkladali na
vlastný bankový účet a mali tie peniaze okamžite a kedykoľvek k dispozícii. Úplne pritom ignoruje fakt,
že niektorí (najmä starší) živnostníci v II. pilieri vôbec nie sú, ale ani to, že vyplatenie týchto peňazí práve
terajšia vláda nechce garantovať. Naozaj zúfalí podvod, úbohá manipulácia s faktami, ktorá dáva presný
obraz o úrovni Sulíkovej argumentácie.
Ilustračné foto: 1suisse, jaimebisbal a EPP
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30. Eurozóna môže podľa Mikloša prežiť aj bez fiškálnej únie
[Téma: Ekonomická univerzita; banky.sk; 14/04/2011; SITA]
Minister financií naďalej zastáva názor, že zachraňovať Grécko bolo chybou.
Eurozóna sa dá udržať aj bez politickej a fiškálnej únie. Myslí si to minister financií Ivan Mikloš, ktorý to
vyhlásil na stredajšej konferencii o budúcnosti eurozóny na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Opačný názor má bývalý štátny tajomník rezortu financií a podpredseda opozičného Smeru-SD Peter
Kažimír. "Európa ako taká je odsúdená na viac spolupráce. Ja som presvedčený, že to tam smeruje a vo
vzduchu visí len otázka, kto sa bude viac integrovať. Či celá Európska únia alebo len skupina štátov,"
povedal.
Istá miera vyššej koordinácie je však potrebná aj podľa Mikloša, napríklad pri sprísňovaní pravidiel
hospodárskej a fiškálnej politiky. Sprísňovanie kritérií priniesli aj uplynulé mesiace, čo vyplynulo najmä z
dlhovej krízy rozširujúcej sa v rámci eurozóny. Podľa Mikloša mohli byť aj tvrdšie, lenže pôvodný návrh
komisie sa napokon v politických rokovaniach zmäkčil. "Ale napriek tomu, ten stav oproti tomu, ako to
bolo v minulosti, je výrazným posunom z hľadiska vytvárania tlaku a nástrojov na to, aby nedochádzalo k

nezodpovednej politike, či už z hľadiska skrytého alebo otvoreného zadlžovania alebo nerobenia
potrebných reforiem," tvrdí Mikloš.
Minister financií pritom naďalej zastáva názor, že zachraňovať Grécko bolo chybou. Ak by bolo na ňom,
pripustil by reštrukturalizáciu aj za cenu vyvolania hrozby pádu niektorých bánk. "Ja si stále myslím, že
by to bolo lepšie, spravodlivejšie a normálnejšie, pretože by to nepodporovalo morálny hazard. Áno,
krajiny by museli zachraňovať banky, ale nemecká vláda za peniaze nemeckých daňových poplatníkov
by zachraňovala nemecké banky, zároveň by tá záchrana bánk znamenala vyvlastnenie doterajších
vlastníkov. Teda zaplatili by za to, že riskovali, keď požičiavali krajinám, ktoré sa ukázali byť
insolventné," povedal Mikloš.
Novými opatreniami, akým má byť aj nový euroval, sa však podľa Mikloša eurozóna posúva do stavu,
ktorý by mohol znamenať jej udržateľnosť do budúcnosti. "Postupne sa dostávame k tomu, myslím si, že
sa prichádza s riešeniami, ktoré sú štandardnejšie a ktoré, ak budú fungovať, tak môžu znamenať, že
eurozóna po tom, ako vyjde z tejto krízy, môže fungovať aj do budúcna," dodal minister financií.
ZDROJ - SITA
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31. Víťazi Via Bona sú známi!
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 14/04/2011; Nadácia Pontis]
· 14.04.2011 - ZDROJ - Nadácia Pontis ·
Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010 si dnes prevzali ocenenia v deviatich kategóriách. V
aktuálnom 11. ročníku porota hodnotila spolu 75 nominácií. Víťazmi hlavných cien Nadácie Pontis sa
stali spoločnosti Orange Slovensko a Nera Networks.
Hlavné ceny:
Hlavnú cenu pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu získala spoločnosť
Orange Slovensko. Spoločnosť je aktívna aj v oblasti ochrany životného prostredia, napríklad zbiera
staré mobilné telefóny, podporuje elektronické výpisy a faktúry a začína budovať stanice na solárnu
energiu. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ako prvá v telekomunikačnom biznise na Slovensku
vytvorila aj pozíciu nezávislej ombudsmanky, ktorá rieši sťažnosti zákazníkov.
Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania získala
spoločnosť Nera Networks.
Hodnotiaca komisia sa v tejto kategórii rozhodla udeliť aj Čestné uznanie za osobné nasadenie
zamestnancov a chuť ísť vlastnou cestou pri presadzovaní zodpovedného podnikania spoločnosti
Martinus.sk.
Oblasť Zodpovedné podnikanie:
Víťazom Zelenej ceny za projekt v oblasti životného prostredia sa stala spoločnosť ENVI-PAK.
Spoločnosť získala ocenenie za projekt priamej podpory separovaného zberu, ktorý prebieha vo viac
než 800 mestách a obciach na Slovensku.
Etickú cenu za transparentnosť a odstraňovanie korupcie sa hodnotiaca komisia rozhodla neudeliť.
Rozhodla o udelení Čestného uznania za prijatie opatrení a štandardov na zvýšenie transparentnosti vo
farmaceutickom priemysle. Získala ho spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia za zavedenie
protikorupčných opatrení do interných procesov firmy.
Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom získala firma ORION NOVA za projekt Podporované
zamestnávanie pre odchovancov detských domovov z Domu na polceste vo Veľkom Slavkove.
Porota súťaže sa v tejto kategórii rozhodla oceniť aj spoločnosť Embraco Slovakia a udeliť Čestné
uznanie za príkladný prístup k zamestnancom v čase povodní.
Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získala Tatra banka za projekt Hovoriace bankomaty pre
nevidiacich.
Oblasť Firemná filantropia:
Za zlepšovanie štandardu novorodeneckého oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
získala spoločnosť Embraco Slovakia. Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú
komunitu. Spoločnosť podporuje nemocnicu viac ako 12 rokov.
Cenu za odvahu podporiť náročnú tému získala spoločnosť Creative Department za prípravu reklamnej
kampane Staroba sa nás týka.
Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva získala spoločnosť RWE IT Slovakia za originálnu
zmenu charakteru teambuildingových aktivít zo športového dňa na dobrovoľnícky deň v prospech
rodinného krízového centra Dorka.
O víťazoch Via Bona Slovakia za rok 2010 rozhodovala v dvojkolovom hodnotení 23-členná hodnotiaca
komisia v tomto zložení: Ján Bača (US Steel Košice, s.r.o.), Simona Bubánová (Creative Department,

s.r.o.), Marianna Butkovská (TREND), Barbora Demešová (TV Markíza), Beata Dobová (Nadácia
Integra), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita v Bratislave), Iveta Griačová (Letisko Bratislava,
a.s.), Beata Hlavčáková (Nadácia Pontis), Pavel Hrica (Nadácia Pontis), Marek Markuš (Oil Ppartner),
Martin Mazág (Stratégie), Danka Olejárová (Centire s.r.o.), Ján Orlovský (Západoslovenská energetika
a.s.), Ján Pallo (The Slovak Spectator), Dana Plášková (ECOline), Zuzka Poláčková (Európsky sociálny
fond), Juraj Porubský (Forbes), Marek Roháček (o.z. Návrat), Lucie Schweizer (Schweizer Legal),
Martina Slezáková (Všeobecná úverová banka, a.s.), Lenka Surotchak (Nadácia Pontis), Dagmar
Šťastná (KPMG Slovensko spol. s r.o.) a Pavol Takáč (Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.).
Podrobnejšie informácie o ocenení, procese nominovania a hodnotenia, vrátane kompletného zoznamu
nominácií nájdete na www.viabona.sk.
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32. Budúcnosť eurozóny: Je nejaká?
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 14/04/2011; Redakcia]
Minister financií Ivan Mikloš nevidí euro ako stratený projekt. Spolu s ďalšími panelistami na
Ekonomickej univerzite diskutovali o podmienkach, za akých môže ešte uspieť.
"Kríza priniesla to, že sme si uvedomili, že sme spolu v dobrom aj v zlom a že ak sa dostaneme do búrky
musíme spolu plávať a nie skákať cez palubu.", povedala na úvod vedúca Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku Andrea Elsheková-Matisová. Často sa podľa Elshekovej-Matisovej hovorí o riešeniach v
súvislosti s eurom ako o Bruselom nanútených, je preto dôležité si povedať, že sú to hlavne členské
krajiny, ktoré s týmito opatreniami na záchranu eura prichádzajú.
Do budúcnosti za najdôležitejšie považuje, že sa štáty dohodli na väčšej hospodárskej koordinácii a
pravidlách pre zaangažovanie súkromného sektora na prípadných stratách.
Treba fiškálnu úniu?
V základnej ekonomicko-akademickej otázke či je možné dlhodobé fungovanie eurozóny bez politickej a
fiškálnej únie nezdieľa minister financií Ivan Mikloš názor českého prezidenta Klausa, ktorý tvrdí, že sa
to nie je možné a že to práve k tomu vývoj v EÚ smeruje. Eurozóna však podľa Mikloša môže mať
úspešnú budúcnosť za predpokladu, že bude hospodárenie krajín zodpovedné a pristúpia k reformám a
ak tu bude istá miera koordinácie hospodárskych politík. Želal by si prísnejšie sankcie za rozpočtové
prehrešky, ale aj tie benevolentnejšie, ktoré sa prijali považuje za výrazný posun.
Učebnicovým príkladom vytvorenia fiškálno-politickej únie v histórii Európy je napríklad zjednotenie
Nemecka, so všetkými transfermi na vyrovnávanie rozdielom, ktoré s tým boli spojené, uvádza minister.
Zopakoval, že pre Slovensko boli v rokovaniach o novom eurovale kľúčové zmeny distribučného kľúča a
pravidlá pre privátny sektor, pretože je neprijateľná situácia, kedy sa "zisky privatizujú a straty
socializujú".
Podľa bývalého štátneho tajomníka Ministerstva a financií, dnes poslanca NR SR Petra Kažimíra je
európske spoločenstvo aj o solidarite, konvergencii a redistribúcii. Domnieva sa ale, že v súčasnej fáze
sa EÚ musí buď pohnúť dopredu alebo musí cúvnuť, pretože dlhodobo je tento stav neudržateľný.
"Máme skúsenosti s 70. ročným fungovaním s bratmi Čechmi, v určitom momente je dobré si vyčistiť
stôl."
Európa je podľa Kažimíra odsúdená na viac spolupráce. Uvedomiť si treba, že fiškálna Únia neznamená
len to, že "ministerstvo financií bude Brusel, ale čo je pre krajiny nášho typu zaujímavé, bude to
znamenať aj redistribúciu". "Smeruje to tam", hovorí Kažimír, "otázka je kto sa bude viac integrovať".
Pre Slovensko je podľa hlavného analytika Volksbank Vladimíra Vaňa typický "bolestívny" pohľad na
mnoho vecí. Pripomenul, že vstup Slovenska do eurozóny bol schválený o 5 minút 12 a dva mesiace po
tom začali na trhoch najväčšie turbulencie, ktoré naši susedia jasne pocítili na poklese maloobchodných
tržieb v časoch, kedy u nás vďaka euru ešte rástli a inflácia sa držala na minime. Uprostred "finančného
pekla" dokonca Standard´s and Poor zvýšila Slovensku rating, čo v praxi znamená nižšie úroky zo
starých dlhov", dodáva analytik.
Keď politici povedali bankárom - spravte nám európsku menu, bankári odpovedali - dobre, ak chcete
menu, dajte nám federálny rozpočet, ilustruje Vaňo príbeh meny. Krajiny povedali, nie my to chceme
inak "tak európsky" vďaka čomu bolo prvých 12 rokov histórie eura bezprecedentným experimentom.
Jeho benefity, ktoré podľa Vaňa aj pre Slovensko prinieslo, sú vyššie ako náklady, ktoré znášali naši
susedia bez eura.
Podľa Martina Šustera z Národnej banky Slovenska je možné, aby eurozóny fungovala aj bez fiškálnej
centralizácie, v histórii podobne fungoval napríklad zlatý štandard a to najmä vďaka tomu, že ponuku
zlata nemohla ovplyvniť žiadna politická moc. Kľúč k tomu preto vidí v nezávislosti Európskej centrálnej
banke, ktorej sa aj v tejto kríze podarilo odolať silným tlakom a inflácia sa udržala v prijateľných
hraniciach.
Vytvorenie eurovalu predstavuje z jeho pohľadu zlepšenie neistej situácie, kedy napriek tomu, že zmluvy
hovorili o zákaze preberať záväzky iných členských krajín, keď prišlo so situáciou v Grécku "na lámanie
chleba", nikto to nerešpektoval.

Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika vidí v kríze eurozóny prejav "systémových
chýb". Vytvorenie spoločnej meny "bol sociálno-inžiniersky experiment", administratívne zvádzaná mena
v hospodársky rôzne vyspelých oblastiach, ktorú navyše nekryla žiadna komodita. Jej udržiavanie za
cenu vysokých nákladov by bolo "udržiavanie chorého živočícha pri živote". Ako spoločný trh, tak aj
európska integrácia sú podľa Gondu zámienkami pre harmonizáciu a centralizáciu z Bruselu. Problémy
nie sú prekvapivé, z ekonomického pohľadu sa podľa neho dali očakávať.
Ďalší systémový problém vidí v tom, že v celom svete majú politici tendenciu financovať verejné výdavky
deficitne, v eurozóne túto tendenciu podľa neho "posilňuje experiment eura".
Podľa Mikloša si dokončenie vnútorného trhu nevyžaduje harmonizáciu vo všetkom. V nepriamych
daniach áno, v priamych už však nie. Hoci súhlasí, že zavedenie eura je experimentom, prináša podľa
ministra za určitých podmienok, jednoznačný ekonomický prospech. Pokiaľ ide o Pakt
konkurencieschopnosti, Slovensko víta všetky opatrenia smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti
okrem harmonizovaného základu dane zo zisku, ktorý vníma ak prvý krok k harmonizácii sadzieb.
Na rozdiel od Mikloša, si Peter Kažimír vie predstaviť diskusiu o daňovej harmonizácii. Bol podľa
vlastných slov svedkom ako sa na európskej úrovni otázka daňovej suverenity zneužívala ma
udržiavanie "nenápadných daňových rajov" v EÚ, napríklad Rakúsko, Luxembursko ,Malta či Cyprus Ich
existencia podľa neho poškodzuje aj naše záujmy. Treba preto podľa neho aspoň otvoriť diskusiu o
zrušení týchto výnimiek.
Ako sa rozhodovalo o Grécku?
Keď v jedno pekné štvrtkové ráno v októbri 2008 nechcel už nikto kúpiť maďarské štátne dlhopisy, nikto
si nekládol otázku, či mu má EÚ a MMF pomôcť prekleňovacou pôžičkou. Pri Grécku bola ale situácia
diametrálne odlišná. Išlo aj o otázku, či nechajú Grécko zachrániť len Medzinárodný menový fond, kde
má najväčší podiel USA čo by vyslalo signál, že si eurozóna nie je schopná riešiť problémy sama.
Náklady hypotetickej alternatívy by poškodili každému, hovorí Vaňo. Dolár je hlavnou svetovou záložnou
menou preto, že USA niekedy nešli do defaultu, eurozóna asi to preto tiež nemôže dovoliť.
Podľa Ivana Mikloša mali pri eskalovaní problémov Grécka, všetci pred očami Lehman Brothers a každá
vláda si uvedomovala, že pád svojej veľkej banky si nemôže dovoliť. Miloš si napriek tomu myslí, že by
to bolo lepšie, keby nemecké banky po stratách v Grécku ak by išlo do defaultu, zachraňovali nemeckí
daňoví poplatníci. Prekleňovacia pôžička má podľa neho zmysel pri problémoch s likviditou, nie so
solventnosťou.
Kažimír síce priznáva, že to čo hovorí Mikloš má logiku v "laboratórnych podmienkach", no myslí, že ak
by padli nemecké banky, zvýšilo by to dlh Nemecka, jeho deficit, zvýšili by sa dane a znížili verejné
výdavky, čo by sa výrazne prejavilo aj na tom, že Nemecko by nebolo motorom ani našej ekonomiky.
Pripúšťa však že s pôžičkou išlo o kúpenie času a "problém tlačil pred sebou".
Podľa Petra Gondu je udržiavanie status quo "systémová motivácia, aby sa vlády krajín v eurozóne
priživovali na ostatných". Martin Šuster z NBS nesúhlasí, tvrdí, že problémy nemajú všetky krajiny ako aj
to, že krajiny, ktoré sú v problémoch doplatili na svoje zlé politiky. Pripomenul, že krajiny ktoré už siahnu
po pomoc eurovalu musia prejsť takými reformami, "ktoré by si sami asi nevybrali".
Vladimír Vaňo dopĺňa, že peniaze z MMF alebo eurovalu nie sú peniaze "od krstnej mamy na drevo", ale
prichádzajú "po kvapkách za veľmi tvrdých podmienok", ktoré načrtnú "mladí analytici z Washingtonu" a
na ktoré domáci politici nemajú veľký vplyv.
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33. Študijný program možno zmeniť
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 14/04/2011; 87/2011; s.: 11; Rodina; or]
O zmenu študijného programu môže študent žiadať len po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia.
BRATISLAVA. Podľa zákona o vysokých školách má študent právo požiadať o zmenu študijného
programu. Univerzity pri žiadosti študentov postupujú podľa svojich vnútorných predpisov.
Žiadosť dekanovi
O zmenu študijného programu môže študent požiadať iba v rámci toho istého študijného odboru alebo
príbuzného študijného odboru. Študenti v prvom roku štúdia môžu o takúto zmenu požiadať iba na
fakulte, na ktorú boli prijatí do prvého roka štúdia Lehoty pritom bývajú rôzne. "Na Ekonomickej
univerzite v Bratislave tak študent musí urobiť najneskôr 10 dní pred začiatkom príslušného
akademického roka," povedal prorektor Ferdinand Daňo. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
treba žiadosť podať najneskôr šesť týždňov pred ukončením akademického roka a napríklad na
Katolíckej univerzite v Ružomberku musí študent písomnú žiadosť doručiť dekanovi najneskôr do konca
júla. Ak študijný program mení študent z inej vysokej školy, k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný
výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností. Inú
zmenu študijného programu je možné vykonať len absolvovaním prijímacieho konania.
Z dennej na externú a naopak

Môže sa stať, že študent musí požiadať o zmenu formy štúdia z dennej na externú alebo z externej na
dennú. Aj v tomto prípade o to musí písomne požiadať dekana fakulty a opäť iba po úspešnom ukončení
príslušného roku štúdia (or)
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34. Študenti si pozrú, či sa im pedagóg venuje, ako má
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/04/2011; Domov; Stanislava Harkotová]
Bratislava - Uchádzači o štúdium na vysokej škole i vysokoškoláci si čochvíľa budú môcť skontrolovať,
do akej miery sa im pri výučbe môže venovať ich pedagóg.
Šéf školstva Eugen Jurzyca prichádza s novelou zákona o vysokých školách, podľa ktorej by sa mal od
budúceho roka zverejňovať register zamestnancov vysokých škôl ako aj výška ich úväzkov.
Študenti by mali podľa Jurzycu vedieť, na akú školu sa hlásia a či sa im pedagógovia budú môcť aj
reálne venovať. "Mali by napríklad vedieť, či je tam pedagóg len dve hodiny do týždňa a potom učí na
ďalších piatich školách," povedal.
Ako doplnil minister, za problém nepovažuje to, ak pedagóg pôsobí na troch školách súčasne.
"Problém je, keď sa to nevie, keď sa to zatajuje a že to nevedia jeho študenti. Tí by mali mať informáciu,
že na škole majú v podstate len tretinu nejakého pedagóga," ozrejmil. Podľa neho je už na študentovi, či
si takú školu vyberie.
Odhalia lietajúcich zamestnancov
Jurzycova novela zákona má znižovať informačnú nerovnosť. Nedostatok informácií totiž podľa ministra
nepriamo spôsobuje, že spoločnosť sa nedomáha väčšieho skvalitňovanie vysokoškolského
vzdelávania.
Podľa prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Libora Vozára vysoké školy plán ministra vítajú,
keďže sa v systéme vzdelávania vychytajú "lietajúci" zamestnanci.
Podľa rektora Univerzity Komenského v Bratislave Karola Mičietu si register rektori pýtajú už dlhší čas.
Pripomenul, že aj škola ako zamestnávateľ chce mať prehľad, kde sa pohybujú jej zamestnanci.
Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach, považuje iniciatívu ministra za dobrý krok. Ako
uviedol pre Aktuálne.sk register ukáže, či "príslušná vysoká škola vznikla prirodzene, alebo len zlanárila
ľudí s titulmi", aby naoko preukázala svoju kvalitu.
Spokojná väčšina študentov
Na to, či študenti sú alebo nie sú spokojní s dochádzkou svojich pedagógov, hľadala v uplynulých rokoch
odpoveď Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA).
Pred dvomi rokmi realizovala prieskum, z ktorého vyplynulo, že študenti sú so svojimi pedagógmi a ich
účasťou na prednáškach relatívne spokojní v zhruba 60-percentnom zastúpení. Úplnú spokojnosť
vyjadrila približne sedmina študentov, 14 percent z respondentov, výslovnú nespokojnosť zasa takmer
20 percent študentov.
Najviac oceňovali presnosť príchodu a pravidelnosť prednášok učiteľa či dodržiavanie konzultačných
hodín.
ARRA sa študentov pýtala aj na to, či ich pedagóg patrí na vysokú školu. Väčšina odpovedala áno, 33
percent absolventov však uviedla, že si nemyslia, že ich pedagóg patrí na vysokú školu a že by mal
vzdelávať budúce generácie.
Ako najlepší sa ukázali pedagógovia technických univerzít, na chvoste sa ocitla napríklad Ekonomická
univerzita v Bratislave, Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne či Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Infobox:
Jurzycova reforma:
Za štúdium v cudzom jazyku sa bude zrejme platiť

Štúdium budú môcť garantovať mimoriadnymi titulmi
Jurzyca pritvrdil. Chyby si odnesú celé VŠ odbory
Jurzyca plánuje zrušiť rozdelenie vysokých škôl
Štúdium majú garantovať tímy, nie konkrétni garanti
Externisti by mali po novom študovať sedem rokov
Popis foto: Spokojní či nespokojní so svojimi prednášajúcimi?
Stanislava Harkotová
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35. Na vysokých školách BUDE TLAČENICA
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 14/04/2011; 87/2011; s.: 11; Rodina; JARMILA
HORÁKOVÁ]
O DRUHOM KOLE ZATIAĽ NEUVAŽUJÚ
Prvé štatistiky z vysokých škôl o počtoch prihlášok už naznačujú, že pri prijímaní musia stredoškoláci
rátať s veľkým návalom.
Na trinásť fakúlt Univerzity Komenského zatiaľ prišlo 19 005 prihlášok, ďalšie ešte pribudnú, lebo pár
fakúlt ich prijíma aj v iných termínoch. Už teraz je teda jasné, že nepomer prihlásených a miest na
fakultách spôsobí tlačenicu. Tradične je obrovský záujem o právo, kde sa na jedno miesto hlásia takmer
štyria uchádzači, podobne na filozofickej fakulte, kde budú o jedno miesto bojovať traja študenti. Obe
lekárske fakulty budú musieť robiť tak ako vlani riadny výber, bratislavská ponúka tristo miest
všeobecného lekárstva, no dostala takmer 2 300 prihlášok. V Martine môžu prijať 120 ľudí na všeobecné
lekárstvo, ale hlási sa ich zhruba 1 500. Podľa prodekanky Filozo ckej fakulty Univerzity Komenského
Gabriely Lubelcovej nový akademický rok prinesie aj novinku. Vďaka získanej akreditácii sa otvára
špecializácia fínsky jazyk a kultúra v študijnom odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo.
Záujem sa nemení
Dobré správy pre maturantov však neprichádzajú ani z iných vysokých škôl, ktoré mali rovnakú,
februárovú uzávierku prihlášok. Prorektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo povedal, že na prvý
stupeň štúdia im prišlo 7 100 prihlášok, ich kapacity však budú môcť prijať len 2 790 ekonómov. Ťažké to
bude na študijnom programe financie , bankovníctvo a investovanie, ale aj na ekonomike manažmentu
podniku, kde evidujú najvyššie počty prihlášok. Podľa podaných prihlášok je už teraz jasné, že orientácia
tohtoročných záujemcov o vysokoškolské štúdium je navlas rovnaká ako po iné" roky. Svedčia o tom aj
čísla, ktoré hlási nitrianska Univerzita Konštantína Filozofa. Jana Kečkešová z oddelenia pre
vzdelávanie povedala, že celkovo zaevidovali 7 992 prihlášok na dennej forme a 1270 na externej.
Tradične najviac prihlášok dostala filozofická fakulta a to až 3501 v dennom štúdiu, hoci prijať budú môcť
len 820 študentov. Aj preto sa možno viacerí istia aj podaním prihlášky na externé štúdium. Univerzita
predpokladá, že v oboch formách štúdia prijme približne 3700 poslucháčov.
Technika stále prijíma
Niektoré fakulty, napríklad na trnavskej Univerzite Cyrila a Metoda v týchto dňoch už oznámili, že
predlžujú termín na podanie prihlášky, lebo pridali nové akreditované študijné programy. Väčšina
technických fakúlt má prijímacie pokračovanie stále otvorené, na mnohé sa bude dať hlásiť nielen do
konca marca, v Košiciach aj v máji. V tomto školskom roku by zo stredných škôl malo vyjsť takmer 77
500 absolventov, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 2 500 viac. S maturitou by malo skončiť 61700 z
nich.
JARMILA HORÁKOVÁ

Späť na obsah

36. Faurecia hľadá 700 nových zamestnancov
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/04/2011; HNonline; Redakcia]

Investícia. Na východnom Slovensku začali s náborom kvôli posilneniu výroby prístrojových dosiek.
Číslo roka. Taký prívlastok podľa niektorých môže v Košiciach získať nábor 700 nových zamestnancov v
závode nadnárodného koncernu Faurecia. Celosvetový výrobca automobilových komponentov v
súčasnosti v meste zamestnáva 330 ľudí. Do konca roka počet zamestnancov na východe krajiny viac
ako zdvojnásobí na číslo okolo 1 030. Firma s náborom už začala.
Dosky a konzoly
Faurecia naberá ľudí kvôli spusteniu novej výroby. "Jej začiatok plánujeme na leto tohto roku," spresňuje
personálna riaditeľka Faurecie Slovakia Nora Baťová. Faurecia do novej výroby v Košiciach do konca
roka investuje viac ako osem miliónov eur.
"Závod bude dodávať interiérové časti áut pre značky a automobilky Audi, Daimler, Ford, Jaguar, Land
Rover, PSA Peugeot Citroën, Volkswagen a Volvo," dodáva Baťová. Konkrétne pôjde o novú výrobu
prístrojových dosiek a stredových konzol. Väčšina novovytvorených pozícií sa týka výroby na
operátorských postoch.
Keď sa biznis nabaľuje
Košičania vidia nové možnosti. "Ja som obzvlášť rád, lebo naša firma pre Faureciu teraz stavia a
upravuje budovu. Nových ľudí síce kvôli zákazke neprijímame, biznis však nabaľuje biznis a investícia je
tak prospešná pre viacerých," povedal Košičan Alexander. Jeho priateľku Veroniku teší, že mnoho ľudí
získa prácu. "Poznám veľa známych, ktorí sa istý čas dlhšie nemohli zamestnať. Ľuďom to prináša
postupne depresívne pocity, na človeku tú nepohodu vidieť," povedala košická zdravotníčka.
Hoci tri košické okresy zo samotného mesta vykazujú nezamestnanosť tesne pod 10 percentami, v
okrese Košice okolie číslo dramaticky stúpa na 22,1 percenta. "Oživenie v automobilovom priemysle, pre
ktoré prichádzajú nové miesta aj do Košíc, sledujeme s potešením," hovorí Jana Liptáková z košického
úradu práce. Podľa Liptákovej v štruktúre nezamestnaných je problém so vzdelaním. Preto väčšie šance
nájsť si prácu má polovica z nich. "Vyše 50 percent nezamestnaných má len základné vzdelania bez
maturity. Prichádzajúce firmy majú vyššie nároky," povedala.
Rastie podiel "nového" priemyslu
Okrem Faurecie prijímajú na východe v automobilovej brandži aj ďalší. Austrálsky výrobca dielcov do
automobilových sedadiel Howe od začiatku roka v Košiciach prijal 350 ľudí. Nemecký výrobca bŕzd FTE
v Prešove s dánskym SBA vytvárajú spoločný podnik, ktorý zamestná stovku ľudí. Odborníci hovoria, že
Košice s okolím majú potenciál na ďalšie rozširovanie a diverzifikácie priemyslu, kedy v meste počtom
zamestnancov roky dominuje oceliarstvo. Miriam Šebová z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v
Košiciach zmeny ilustruje číslami. "V roku 2009 v Košickom kraji podľa štatistík vo výrobe kovov
pracovalo vyše 12-tisíc ľudí, v automobilovom však už 3 500 ľudí. Významný je nárast i pri informačných
službách a počítačovom programovaní, tam sa počet zamestnancov zvýšil na 3 700," vysvetľuje. Ako
dodáva, počty ľudí v týchto nových odvetviach každý rok rastú. Štefan Čarnický z
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach vidí výhodu lokality vo vzdelaní.
"Je tu vhodná kombinácia technických a ekonomických smerov, čo je pre priemysel vítané," povedal.
Piati na svete
Faurecia so sídlom vo francúzskom Nanterres momentálne vyrába v 32 krajinách. Po celom svete v 200
závodoch zamestnáva vyše 62-tisíc ľudí. Celosvetovo je piatym najväčším dodávateľom pre
automobilky, v Európe jej patrí tretie miesto.
V roku 2009 jej tržby dosiahli 9,2 miliardy eur, pričom skončila s čistým ziskom 433 miliónov. Na
Slovensku má okrem Košíc výrobné závody aj v Bratislave, Lozorne, Žiline, Trnave a Hlohovci.
Tomáš Tišťan
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37. Výsledok parlamentných volieb vo Fínsku spôsobil mierny rozruch v Bruseli
; Správy Rádia VIVA; Zo sveta; Miroslav Škrha]
Miroslav Škrha, moderátor Rádia VIVA: "Výsledok parlamentných volieb vo Fínsku spôsobil mierny
rozruch v Bruseli. Až takmer 20 % hlasov totiž získala euroskeptická strana Praví Fíni. Táto strana
prezentuje otvorený odpor proti požičiavaniu peňazí krajinám, ktoré si prejedli svoje štátne rozpočty. Na

schválenie finančnej pomoci z nového eurovalu je pritom potrebný súhlas všetkých 17 členov eurozóny.
Čo môžu Praví Fíni spôsobiť na pôde eurozóny, objasňuje:"
Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Reálne by to
znamenalo, že dohoda o pôžičke Portugalsku by mohla mať isté problémy a mohlo by to spôsobiť
nervozitu na finančných trhoch, čo by viedli k ďalšiemu nárastu úrokových mier ďalších ohrozených
krajín ako je napr. Španielsko alebo Taliansko. No ja si myslím, že Európska únia bude nástojiť na tom,
aby sa zachoval princíp solidarity a aby sa mechanizmu zúčastnili všetky štáty. Lebo keby sa jeden štát
nezúčastnil, vytvoril by sa veľmi nebezpečný precedens do budúcnosti."
Miroslav Škrha, moderátor Rádia VIVA: "Podľa hlavného analytika Volksbank nie je dôvod na paniku."
Vladimír Vaňo, analytik Volksbank: "Akýkoľvek z tých pesimistických scenárov týkajúcich sa budúcnosti
eurozóny by so sebou priniesol aj riziko hospodárskych turbulencií i recesie a potenciálne riziko ďalších
úderov pre trh práce, tak udržanie kredibility eura ako druhej najdôležitejšej meny sveta a jedinej reálnej
konkurencie amerického dolára, ako aj vývoju, na ktorý by v konečnom dôsledku doplatili obyvatelia 331miliónovej eurozóny. Jednoznačne vysvetľujú to, prečo sa vynakladá všetko nevyhnutné úsilie na to, aby
sa ubránila kredibilita tejto spoločnej európskej meny."
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38. Finančný manažér roka 2010
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/04/2011; eTREND; redakcia]
Hlasujte za Finančného manažéra roka 2010
Týždenník TREND vyhlásil tretí ročník ankety o Finančného manažéra roka. Podujatie pripravil v
spolupráci so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov a spoločnosťou PwC. Do nominovania a
hodnotenia účastníkov sa zapojili aj ďalší odborní partneri – Accenture, BMB Leitner, Deloitte, Ernst &
Young, KPMG, ako aj analytická jednotka TREND Analyses.
Využite možnosť hlasovať za jedného zo šiestich kandidátov, ktorí uspeli v niekoľkých výberových
kolách tejto ankety. Pomôžete nám oceniť osobnosť, ktorá si za svoje profesionálne výsledky i verejnú
aktivitu zaslúži spoločenské uznanie a môže reprezentovať úspešných slovenských podnikových
finančníkov.
Hlasovanie potrvá do 9. mája, preto si ho neodkladajte na poslednú chvíľu.
Na ocenenie boli nominovaní:
Miroslav Bielčik, PosAm
Ladislav Janyík, Slovnaft
Oldřich Lauko, SHP Harmanec
Martin Mikláš, Východoslovenská energetika
Slavomír Sabol, Falck SK
Branislav Strýček, Slovenské elektrárne
HLASOVANIE
Do hlasovania sa môžu zapojiť čitatelia TRENDU a eTRENDU. Stačí, aby ste boli registrovaní na
www.etrend.sk. Ďalšou skupinou hlasujúcich budú riaditelia a finanční riaditelia firiem, ktorých TREND
pozve na májovú TREND konferenciu Finančný manažment 2011.
Hlasovať sa bude len na webe. Hlasy čitateľov TRENDU a eTRENDU spolu so skupinou riaditeľov
ovplyvnia výsledok váhou 50 percent. Ďalšími 50 percentami zaváži poradie, na ktorom sa zhodla
odborná komisia, zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a odborných partnerov.
Hlasovať je možné od 18. apríla a hlasovanie uzatvoríme 9 . mája 2011 o 12.00 hod. Systém zaručuje,
že každý respondent môže hlasovať iba raz. Stačí kliknúť na hlasovaciu linku. Ak ste prihlásení, zobrazí
sa vám hlasovací formulár. V opačnom prípade sa zobrazí oznam, že sa treba prihlásiť.
Miroslav Bielčik, PosAm
Už počas štúdia na bratislavskej Ekonomickej univerzite pracoval v Slovak Telekome, najprv ako
asistent CFO a kontroler. Firme zostal verný vyše desať rokov, počas tohto obdobia istý čas pracoval v
materskom Deutsche Telekome. V závere pôsobenia v Slovak Telekome bol vedúcim Reporting &
Accounting Policies Department. Z tejto manažérskej pozície sa podieľal na úspešnom vstupe Slovak
Telekomu do spoločnosti PosAm, kde je od 1. februára 2010 finančným riaditeľom.
Odpovede na anketové otázky
Ladislav Janyík, Slovnaft
Vyštudoval financie a bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas štúdií zbieral
skúsenosti na finančných oddeleniach viacerých zahraničných firiem. V rokoch 1997 až 1998 ako
doktorand na Ekonomickej univerzite vyučoval. Od roku 1998 až do roku 2005 pracoval ako finančný
manažér skupiny Penta, kde bol aj členom dozornej rady. Neskôr Pentu zastupoval vo VSŽ Košice na
poste viceprezidenta pre financie. Pred príchodom do Slovnaftu bol riaditeľom KPMG Slovensko.

Finančným riaditeľom Slovnaftu je od septembra 2009. V rámci svojej pozície dohliada aj na finančný
manažment dcérskych spoločností skupiny MOL na Slovensku, v Českej republike a Poľsku.
Odpovede na anketové otázky
Oldřich Lauko, SHP Harmanec
Študoval na Žilinskej univerzite manažment a ekonomiku dopravy a telekomunikácií. MBA získal na
University of Chicago. Profesionálnu kariéru začal v roku 1999 ako kontroler v ECCO Slovakia. Od roku
2001 pôsobil dva roky v Emerson Slovakia ako finančný riaditeľ a na rovnaký post nastúpil v roku 2003
do Mondi Packaging Ružomberok. Finančným a administratívnym riaditeľom SHP Goup v Harmanci je
od októbra 2007. Pôsobí ako člen najvyššieho výkonného vedenia skupiny podnikov SHP Group a
súčasne je členom štatutárnych orgánov podnikov SHP v Bosne a Hercegovine a v Chorvátsku.
Odpovede na anketové otázky
Martin Mikláš, Východoslovenská energetika
Pracovnú kariéru začal v roku 1997 ako riaditeľ úseku Ľudských zdrojov a organizačného rozvoja v
Chirane-Prema Stará Turá. Od roku 2000 pôsobil v spoločnosti Slovak Telecom na pozíciách v oblasti
financií a kontrolingu. Do VSE nastúpil v marci 2003. Riadil úsek Stratégie, kontroling a manažment rizík.
V roku 2005 pôsobil v centrále materského koncernu RWE AG v oblasti kontrolingu, pričom
spolupracoval na akvizičných projektoch v Rumunsku, Macedónsku a Holandsku. Po návrate sa v apríli
2006 stal členom predstavenstva a riaditeľom divízie Financie a služby pre zákazníkov VSE. Absolvoval
Fakultu manažmentu UK v Bratislave a polročný pobyt na Cornellovej univerzite v USA.
Odpovede na anketové otázky
Slavomír Sabol, Falck
Počas štúdia na bratislavskej Ekonomickej univerzite pracoval ako kontroler v spoločnosti Casinos
Slovakia. Neskôr pôsobil štyri roky ako Manager-auditor v Ernst & Young Slovakia. Počas tohto obdobia
získal certifikát ACCA (Association of Chartered Certífied Accountants). Do skupiny Falck nastúpil v roku
2006. Ako finančný riaditeľ pre Česko, Slovensko a Rumunsko koordinuje ekonomické činnosti deviatich
spoločností. Pôsobia v rozličných oblastiach od prevádzky fyziatricko-rehabilitačných centier až po
závodné hasičské útvary, záchranné zdravotné služby, zdravotnú starostlivosť či poradenské služby.
Odpovede na anketové otázky
Branislav Strýček, Slovenské elektrárne
Absolvent Slovenskej technickej univerzity a exekutívneho programu Masters of Business Administration
na London Business School. Profesionálnu kariéru začal v spoločností Arthur Andersen na Slovensku a
v USA. V tomto období získal certifikát ACCA (Association of Chartered Certífied Accountants). V rokoch
2002-2003 bol finančným riaditeľom divízie Liebert-Hiross spoločností Emerson na Slovensku a ďalšie
dva roky pôsobil v jej európskej centrále v Taliansku ako manažér konsolidácie, plánovania a
controliingu. Finančným riaditeľom Slovenských elektrárni je od apríla 2007. Od mája 2011 bude pôsobiť
v Taliansku na pozícii finančného riaditeľa medzinárodnej divízie spoločnosti ENEL.
Ocenenie Finančný manažér roka 2010 odovzdáme na konferencii Finančný manažment 12. mája v
bratislavskom hoteli Holiday Inn. Na konferenciu pod názvom 3,2,1... Reštart sme pripravili viacero
diskusných panelov, zameraných na aktuálne otázky firemných financií. Vystúpia v nich aj viacerí
finanční riaditelia, nominovaní na ocenenie Finančný manažér roka.
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39. Víťazi Via Bona sú známi, zaujali originálnymi príbehmi
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/04/2011; Medialne; redakcia]
Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010 si prevzali ocenenia v deviatich kategóriách. V
aktuálnom 11. ročníku to porota vôbec nemala jednoduché. Hodnotila spolu 75 nominácií a každý víťaz
nesie svoj zaujímavý príbeh. Hlavné ceny, ktoré udelila Nadácia Pontis, získali spoločnosti Orange
Slovensko a Nera Networks.
Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010
HLAVNÉ CENY
Hlavnú cenu pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu získala spoločnosť
Orange Slovensko, a.s. Cenu si od Ignacia Jacquotota, generálneho riaditeľa minuloročného víťaza VÚB
banky, prevzal Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko. "Za podporu, ktorú dostávame od
ľudí, sa treba aj odvďačiť. Vyzdvihol by som našu podporu Občianskeho združenia Návrat," skonštatoval
P. Lančarič. Spoločnosť je aktívna aj v oblasti ochrany životného prostredia, napríklad zbiera staré
mobilné telefóny, podporuje elektronické výpisy a faktúry, a začína budovať stanice na solárnu energiu.
Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ako prvá v telekomunikačnom biznise na Slovensku vytvorila aj
pozíciu nezávislej ombudsmanky, ktorá rieši sťažnosti zákazníkov.
Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania získala
spoločnosť Nera Networks s.r.o. "Čo sa týka zodpovedného podnikania, zameriavame sa na tri piliere –
ľudí, planétu a zisk. Našou prioritou sú ľudia. Naozaj verím, že ak pristupujeme k ľuďom poctivo a
slušne, vrátia nám to každý deň stopercentnou prácou. Takisto sa snažíme eliminovať aj dopady našej
výroby na životné prostredie," povedal Peter Stenberg, generálny riaditeľ, Nera Networks s.r.o., ktorý si
cenu prevzal od Miroslava Trnku, spoluzakladateľa spoločnosti ESET, s.r.o.

Hodnotiaca komisia sa v tejto kategórii rozhodla udeliť aj Čestné uznanie za osobné nasadenie
zamestnancov a chuť ísť vlastnou cestou pri presadzovaní zodpovedného podnikania. Miroslav Trnka
odovzdal čestné uznanie spoločnosti Martinus.sk, s.r.o., ktorá sa vďaka ústretovému prístupu voči
zamestnancom a férovosti voči zákazníkom stala najobľúbenejším a najkvalitnejším internetovým
kníhkupectvom. "Riadime sa heslom: Pomaly ďalej zájdeš. Zákazníci sa nám ozývajú nielen vtedy, keď
majú nejaký problém, ale aj, keď sú spokojní. To je to, čo nás posúva dopredu," povedal Martin Štrba,
manažér divízie internetového predaja spoločnosti.
Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
Víťazom Zelenej ceny za projekt v oblasti životného prostredia sa stala spoločnosť ENVI-PAK, a.s.
Spoločnosť získala ocenenie za projekt priamej podpory separovaného zberu, ktorý prebieha vo viac
než 800 mestách a obciach na Slovensku. Firma mohla ľahšie a rýchlejšie zarobiť, ak by sa zamerala na
priemyselný odpad veľkých výrobcov. "Spoločnosť sa rozhodla ísť ťažšou cestou podpory separovaného
zberu na komunálnej úrovni," povedala generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK, a.s. Cenu si
prevzala z rúk veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku Daphne Bergsma.
Etickú cenu za transparentnosť a odstraňovanie korupcie sa hodnotiaca komisia rozhodla neudeliť.
Rozhodla o udelení Čestného uznania za prijatie opatrení a štandardov na zvýšenie transparentnosti vo
farmaceutickom priemysle. Získala ho spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. za zavedenie
protikorupčných opatrení do interných procesov firmy. "Rozhodli sme sa pre zásadnú zmenu, ktorá
spočíva v jasne definovanej transparentnosti našich vzťahov so všetkými partnermi, s ktorými
spolupracujeme," vysvetlil MUDr. Pavol Trnovec, Corporate Affairs Directorovi GlaxoSmithKline Slovakia
s.r.o., ktorému cenu odovzdal Zoltán Demján zo spoločnosti FranklinCovey.
Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom získala firma ORION NOVA s.r.o. za projekt
Podporované zamestnávanie pre odchovancov detských domovov z Domu na polceste vo Veľkom
Slavkove. Cenu si od advokátky DDr. Michaelly Stessl z DLA Piper prevzal konateľ spoločnosti Orion
Nova Iwan Hoffmans. "Najväčšou výzvou je pre mňa zohľadňovať psychologický profil každého jedného
chalana. Snažíme sa rozvíjať to, v čom sú dobrí," povedal I. Hoffmans. Keby títo mladí nemali možnosť
pracovať, podľa riaditeľa Domu na polceste Stana Gurku by mnohí z nich skončili ako bezdomovci.
Porota súťaže sa v tejto kategórii rozhodla oceniť aj spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. a udeliť Čestné
uznanie za príkladný prístup k zamestnancom v čase povodní. "V situácii, aká nastala počas povodní,
sme sa snažili čo najviac eliminovať dopad na našich zamestnancov. Ich absenciu v deň povodní sme
brali tak, ako keby boli štandardne v práci," priblížil generálny riaditeľ Embraco Slovakia s.r.o. Ing.
Norbert Brath. Embraco pomohlo zasiahnutým rodinám aj finančne. Čestné uznanie si prevzal z rúk
advokátky DDr. Michaelly Stessl z DLA Piper.
Cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu získala Tatra banka, a.s. za projekt Hovoriace bankomaty pre
nevidiacich. "Tatra banka umožnila nevidiacim klientom narábať s bankomatom samostatne bez toho,
aby museli tretej osobe prezradiť PIN kód alebo používať akúkoľvek pomoc tretej strany," povedala
Natália Major, členka predstavenstva spoločnosti. Cenu prevzal Michal Liday, člen predstavenstva Tatra
banky, a.s. od predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Branislava Mamojku.
Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA
Za zlepšovanie štandardu novorodeneckého oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi
získala spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a
okolitú komunitu. Spoločnosť podporuje nemocnicu viac ako 12 rokov. "Minulý rok to bola historicky
najväčšia pomoc nemocnici, ktorej sme darovali šokový zmrazovač krvnej plazmy," reagovala Katarína
Držíková z oddelenia komunikácie. Cenu si od herečky Táni Pauhofovej prevzal Ing. Norbert Brath,
generálny riaditeľ Embraco Slovakia.
Cenu za odvahu podporiť náročnú tému získala spoločnosť Creative Department, s.r.o. za prípravu
reklamnej kampane Staroba sa nás týka. "To, čo ma povzbudilo ísť do tejto témy je spoločenská
nespravodlivosť. Myslím si, že starí ľudia sú odsúvaní na okraj spoločnosti. Považujem to za
nespravodlivé, pretože sú vo veku, kedy sa nemôžu nijako brániť a pritom oni sú tí, ktorí nám pripravili
to, čo si tu teraz užívame," vysvetlila Simona Bubánová, riaditeľka Creative Department, s.r.o., ktorej
cenu odovzdal spisovateľ Tomáš Janovic.
Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva získala spoločnosť RWE IT Slovakia s.r.o. za
originálnu zmenu charakteru teambuildingových aktivít zo športového dňa na dobrovoľnícky deň v
prospech rodinného krízového centra Dorka. "Každoročne robíme niekoľko teambuildingových aktivít. V
minulosti sme ich vždy mali s nejakou témou, ale v roku 2010 sme sa rozhodli zamerať na
dobrovoľníctvo a pomôcť rodinnému krízovému centru Dorka. Naši zamestnanci sa na začiatku
dobrovoľníctva a práce v krízovom centre trochu báli, ale nakoniec to bol veľký úspech. Dobrovoľníctvu
sa chceme venovať aj v ďalších rokoch," vysvetlil konateľ spoločnosti Olaf Baumann, ktorému spolu s
Benediktom Willeke odovzdal ocenenie Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy.
O víťazoch Via Bona Slovakia za rok 2010 rozhodovala v dvojkolovom hodnotení 23-členná hodnotiaca
komisia v tomto zložení: Ján Bača (US Steel Košice, s.r.o.), Simona Bubánová (Creative Department,
s.r.o.), Marianna Butkovská (TREND), Barbora Demešová (TV Markíza), Beata Dobová (Nadácia
Integra), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita v Bratislave), Iveta Griačová (Letisko Bratislava,
a.s.), Beata Hlavčáková (Nadácia Pontis), Pavel Hrica (Nadácia Pontis), Marek Markuš (Oil Ppartner),
Martin Mazág (Stratégie), Danka Olejárová (Centire s.r.o.), Ján Orlovský (Západoslovenská energetika
a.s.), Ján Pallo (The Slovak Spectator), Dana Plášková (ECOline), Zuzka Poláčková (Európsky sociálny
fond), Juraj Porubský (Forbes), Marek Roháček (o.z. Návrat), Lucie Schweizer (Schweizer Legal),

Martina Slezáková (Všeobecná úverová banka, a.s.), Lenka Surotchak (Nadácia Pontis), Dagmar
Šťastná (KPMG Slovensko spol. s r.o.) a Pavol Takáč (Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.).
Každá komisia mala na starosti jednu z oblastí.
Podrobnejšie informácie o ocenení, procese nominovania a hodnotenia, vrátane kompletného zoznamu
nominácií nájdete na www.viabona.sk.
Generálnym partnerom 11. ročníka ocenenia bola spoločnosť VÚB banka, a.s. Partnermi boli
Západoslovenská energetika, a.s. a DLA Piper. Mediálnymi partnermi boli: portál Euractiv.sk, magazín
Forbes, mesačník IN STORE Slovakia, tlačová agentúra SITA, mesačník Stratégie, týždenník TREND,
portál Webnoviny.sk a portál Zodpovednepodnikanie.sk. Partnermi gala večera boli Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko (BKIS), Mestské divadlo DPOH a Mesto Bratislava. Podujatie Via Bona Slovakia
2010 sa konalo v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia. Za realizáciu projektu je
zodpovedný výhradne organizátor.
Podujatie Via Bona Slovakia 2010 sa koná v rámci projektu ReSMEs, ktorý podporila Európska komisia.
Za realizáciu projektu je zodpovedný výhradne organizátor.
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40. Nominácie Finančný manažér roka 2010: Miroslav Bielčik
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 18/04/2011; eTREND; redakcia]
Odpovede na anketové otázky
Aká je Vaša úloha v manažmente spoločnosti? Za riadenie ktorých činností zodpovedáte a aký veľký tím
riadite (počet priamych podriadených, najlepšie aj ich funkcie, celkový počet zamestnancov v úsekoch,
ktoré zastrešujete)?
Ak je Vaša firma súčasťou väčšej skupiny, ktoré z činností za ktoré zodpovedáte, sú usmerňované z
centrály koncernu a v ktorých vidíte najväčší priestor na vlastnú realizáciu? Stručne popíšte, ako sa vo
Vašej firme uskutočňuje zosúladenie priorít finančného oddelenia so strategickými prioritami celej firmy.
Ako finančný riaditeľ som zároveň členom výkonného manažmentu firmy (t.j. vedenia firmy, ktoré tvorí
Generálny riaditeľ, Finančný riaditeľ, Obchodný riaditeľ, Riaditeľ pre transformačné realizačné divízie,
Riaditeľ pre prevádzkové divízie a Riaditeľ pre organizáciu a riadenie), ktorý je ako najvyšší výkonný
orgán zodpovedný za celkové strategické smerovanie firmy, jej úspešnosť na trhu a v konečnom
dôsledku spokojnosť spoločníkov (t.j. vlastníkov firmy). Som zároveň prokuristom firmy zapísaný do OR,
oprávnený podpisovať a konať za firmu spolu s druhým prokuristom, alebo ako Finančný riaditeľ spolu s
Generálnym riaditeľom. Zodpovedám sa primárne Generálnemu riaditeľovi, ktorý je zároveň
menšinovým spoločníkom firmy a ultimátne sa zodpovedám majoritnému inštitucionálnemu investorovi
(Slovak Telekom), ktorého vo firme reprezentujem.
Riadim:
Úsek controllingu – priamo riadený 2 zamestnanci, s tým že tento úsek na čele s riaditeľkou pre
controlling nepriamo ekonomicky riadi ostatných manažérov firmy
1) Riaditeľ pre controlling
2) Špecialista controllingu
Úsek ekonomiky a financovania – priamo riadený 6 zamestnanci
3) Riaditeľka pre ekonomiku a financovanie
4) Hlavný účtovník
5) Senior účtovník
6) Účtovník
7) Účtovník
8) Junior účtovník
Zodpovednosti:
Strategické riadenie spoločnosti (s dôrazom na definovanie stratégie v oblasti ICT businessu aj pre celú
skupinu Slovak Telekom a uplatnenie firmy PosAm v rámci nej)
Ultimátna zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti obstarávania
Riadenie oblasti controllingu
Riadenie a definovanie komplexného interného ekonomického systému
Riadenie prípravy a zostavovania business plánu a budgetov
Riadenie oblasti účtovníctva a finančného reportingu
Ultimátna zodpovednosť za dodržiavanie daňovej legislatívy
Cash-management a riadenie financovania
Riadenie vzťahov so spoločníkmi
PosAm je od 1. 2. 2010 súčasťou skupiny Slovak Telekom, ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu
Deutsche Telekom. Slovak Telekom vlastní 51%-tný podiel v spoločnosti a zostávajúcich 49% vlastní
Ing. Marián Marek (ktorý je zároveň generálnym riaditeľom firmy). Aj keď firma je súčasťou veľkej

skupiny na Slovensku, resp. súčasťou nadnárodného koncernu je plne autonómne riadená výkonným
manažmentom firmy. Procesy a spôsob riadenia sú výrazne odlišné od materskej spoločnosti, ktorá do
vnútorného chodu firmy zasahuje v minimálnej miere. Silne autonómne fungovanie firmy v rámci skupiny
je zámerom. Z hľadiska vzťahu k materskej spoločnosti a koncernu sa snažíme v maximálnej možnej
miere využiť synergický potenciál (hlavne v oblasti predaja a tzv. obchodného výtlaku a sčasti aj
nákupu), avšak veľmi obozretne pristupujeme k spoločným aktivitám (aby vo firme zostal jej
podnikateľský duch a filozofia fungovania, ktorá tu bola pred vstupom strategického investora) a
zachovávame si samostatnosť a autonómnosť v rozhodovaní prakticky v každej oblasti činnosti.
Súlad priorít finančného oddelenia so strategickými prioritami firmy je absolútnou samozrejmosťou. So
zreteľom na veľkosť našej firmy neexistuje pre toto zosúladenie nejaký špecifický proces, podstatou je
uvedomenie si role financií vo firme u mojich kolegov na divízii, t.j. že financie sú tu primárne ako
podpora businessu pri zabezpečení dodržiavania všetkých relevantných zákonov. To, že financie sú vo
firme preto, aby boli business partnerom pre jej obchodné zložky, je mojou osobnou filozofiou v riadení
tejto oblasti v našej firme. Základným kameňom súladu priorít je tiež účasť finančného riaditeľa vo
vedení firmy a jeho výrazná spoluzodpovednosť za jej celkový úspech na trhu a voči spoločníkom.
Aká je Vaša zodpovednosť za získavanie finančných zdrojov spoločnosti? Sú tieto zdroje interné (napr.
materská spoločnosť) alebo externé?
Som plne zodpovedný za manažovanie cash-flow firmy a v prípade potreby aj za získavanie finančných
zdrojov. Momentálne je firma v stave, že splatila v minulosti čerpané bankové úvery (sčasti aj zo zdrojov
získaných odpredajom non-core business aktiv - nehnutelností) a prevádzkový cash-flow umožňuje
samofinancovanie, tak menších investičných aktivít, ako aj výplatu významných dividend. V prípade
potreby by sme čerpali externé zdroje primárne zo skupiny (čo pri prebytku finančných zdrojov matky je
samozrejmé ekonomické rozhodnutie z dôvodu "leverage" efektu voľného cash v rámci skupiny). V
prípade potreby máme tiež schválený úverový rámec v našej domovskej banke (ktorý slúži z pohľadu
banky aj na krytie bankových trade finance produktov ako sú akreditívy a bankové záruky, ktoré
využívame v našich obchodných vzťahoch).
Ktoré Vaše iniciatívy, projekty, či rozhodnutia z uplynulého obdobia (1 – 3 roky) považujete za
najvýznamnejšie z hľadiska prínosu pre Vašu spoločnosť?
Pozíciu finančného riaditeľa, člena vedenia a prokuristu PosAm-u zastávam od 1.2.2010 a táto výzva mi
bola ponúknutá po dohode oboch spoločníkov majoritným vlastníkom, ktorým je Slovak Telekom.
Predtým som pracoval na manažérskej pozícii v oblasti financií v Slovak Telekom a okrem líniových úloh
súvisiacich s tímami, ktoré som riadil, som pracoval aj ako projektový finančný manažér na viacerých
významných projektoch skupiny Slovak Telekom. Jedným z takýchto projektov bola aj úspešne uzavretá
akvizícia nového subjektu v oblasti IT trhu, ktorým sa stal PosAm (silne som si uvedomoval, že musí ísť
o WIN – WIN rozhodnutie a hodnotenie tak kupujúceho ako aj predávajúceho, t.j. od oboch súčasných
spoločníkov). Svoj prínos pre firmu preto vidím aj v projekte, ktorý som finančne riadil, už v čase, keď
som ešte priamo v PosAm-e nepracoval (vstup Slovak Telekom do PosAm-u má a samozrejme bude
mať významný vplyv na rozvoj firmy).
Stručné vymenovanie iniciatív a projektov:
Finančné riadenie projektu akvizície PosAm-u v Slovak Telekom
WIN-WIN filozofia riadenia projektu
Citlivé, náročné a komplexné nastavenie vzťahu oboch spoločníkov
Zaparkovanie PosAm-u do veľkej skupiny a nadnárodného koncernu bez zvýšenia nákladov na
administratívny chod a reportin, so zachovaním potrebnej flexibility firmy
Priama podpora obchodu financiami (osobný príklad pre kolegov, či už konzultáciami pri štruktúrovaní
obchodných prípadov, resp. pri vyžívaní osobných kontaktov pre podporu obchodných synergií so
Slovak Telekomom)
Tlak na nutnú kvalitu účtovníctva a finančného výkazníctva (aj zmenou niektorých procesov a metodík)
potrebný pre transparentnosť voči spoločníkom (kvalita potvrdená novým audítorom z veľkej štvorky)
Budovanie dôvery v manažment PosAm-u v prostredí Slovak Telekomu a naopak (predpokladu pre
konštruktívnu spoluprácu a synergie, ktoré by mali priniesť výsledky kde 1 + 1 bude znamenať viac ako
2).
Aká fluktuácia je na úsekoch, ktoré riadite (v % ročne)? Aké nástroje motivácie ľudí využívate a ktoré
považujete za najdôležitejšie? Zisťujete spokojnosť manažérov a zamestnancov vo Vašom úseku,
prípadne ich podnety, námety na zlepšenie? Akými spôsobmi?
Za úspech považujem zmanažovanie vstupu strategického investora a vybudovanie koncernového
reportingu bez zmeny tímu, ktorý tu bol pred mojím príchodom a fungoval v prostredí spoločnosti
vlastnenej súkromnou osobou – mať ako vlastníka súkromnú osobu alebo inú inštitúciu, napríklad veľký
koncern je značný rozdiel (počas prvého roka došlo iba k jednej výmene na pozícii junior účtovníčky).
Z hľadiska motivácie kolegov sa snažím rozlišovať a selektívne pristupovať k ozajstným motivačným
faktorom (k veciam, ktoré kolegov naozaj motivujú k výkonu a vytvárať priestor pre ich realizáciu) a tzv.
"hygienickým faktorom" (ich prítomnosť je nutná, aby zamestnanec mohol pracovať a sem radím
napríklad aj finančné ohodnotenie ... veľa mojich kolegov si myslí, že peniaze sú motivačný faktor, ja nie,
sú len predpokladom).
Spokojnosť kolegov zisťujem hlavne na osobných stretnutiach (je veľmi dôležité s kolegami hovoriť o ich
práci a o cieľoch firmy), štandardom sú ročné pohovory, ktorým prikladám veľký význam. Okrem toho

spokojnosť zamestnancov a ich podnety zisťujeme aj elektronickým dotazníkom.
Aká bola Vaša publikačná činnosť v minulom roku? Na akých odborných fórach (konferenciách,
seminároch), príp. na ktorých univerzitách/vysokých školách ste prednášali?
V minulom roku som sa v dôsledku extrémnej vyťaženosti v súvislosti nástupom na novú pozíciu
nevenoval žiadnej publikačnej, ani lektorskej činnosti, oproti obdobiam predtým. V roku 2009 som
publikoval článok v časopise Finančný manažér na tému zdaňovania veľkých firiem, resp. subjektov
pripravujúcich účtovnú závierku podľa IFRS. Tento článok bol zavŕšením analýzy, ktorú som ako aktívny
člen Správnej rady Slovenskej asociácie podnikových finančníkov prezentoval MF SR. V minulých
rokoch som sa vcelku aktívne venoval či už komerčne, alebo skôr z dobročinnosti a záujmu o financie a
účtovníctvo aj lektorskej činnosti na Slovensku, ale aj vo svete. Príklady lektorských a vzdelávacích
aktivít z minulosti:
Medzinárodná konferencia o financiách a účtovníctve zameraná na telekomunikačné spoločnosti
organizovaná renomovanou britskou spoločnosťou Marcus Events v Prahe, Téma: Finančné KPIs v telco
(kritické pojednanie o hodnotení výkonnosti cez EBITDA a podnety pre finančné riadenie
telekomunikačných koncernov)
Medzinárodná konferencia o financiách a účtovníctve zameraná na telekomunikačné spoločnosti
organizovaná renomovanou britskou spoločnosťou VIB Events v Londýne, Roundtable discussion chair
na tému: Revenue recognition IFRS and US GAAP (Účtovanie o výnosoch podľa IFRS a US GAAP)
Medzinárodná konferencia - Finančné riadenie podnikov, organizovaná Slovenskou asociáciou
podnikových finančníkov (SAF), téma: Implementácia IFRS na Slovensku a zdaňovanie
Seminár SAF, téma: IFRS teória versus prax, seminár organizovaný spoločne s Doc. Ing. Janou
Šnircovou
Komerčný seminár pripravený mnou a mojím osobným známym Ing. Marekom Sásikom a spoločne
prednášaný pre Európsky vzdelávací inštitút, n.o. na tému: IFRS pre finančných manažérov
Hosťovanie na prednáškach Doc. Ing. Šnircovej na Ekonomickej Univerzite v Bratislave na predmete
Finančné riadenie holdingu
Ktoré zmeny v legislatíve by uľahčili/prispeli k zlepšeniu vašej práce? Ako sa podieľate na
tvorbe/pripomienkovaní legislatívnych návrhov a podnikateľského prostredia v oblasti podnikových
financií (dane, účtovníctvo, obchodný zákonník, iné predpisy). Ktoré zmeny by prispeli k zvýšeniu
celkového ekonomického rastu krajiny ako aj odvetvia v ktorom pôsobíte?
Na tvorbe legislatívnych návrhov hlavne v oblasti účtovníctva a daní som sa podieľal aktívne ako člen
Správnej rady Slovenskej asociácie podnikových finančníkom - SAF (ktorá je súčasťou
pripomienkovacieho procesu relevantnej ekonomickej legislatívy a reprezentuje názor svojej členskej
základne a podnikových finančníkov z prostredia členov tejto stavovskej organizácie). V rámci aktivít
SAF som sa spolupodieľal priamo na písaní niektorých pripomienok, resp. na organizovaní okrúhlych
stolov za účasti finančných manažérov pre oblasť daní a účtovníctva hlavne z prostredia väčších
podnikov, podnikových finančníkov a aj za účasti zástupcov MF SR. Pripomienkovanie legislatívy som
pre oblasť účtovníctva a daní tiež riadil a organizoval zo svojej manažérskej pozície ešte v Slovak
Telekom (keďže táto oblasť bola v popise práce jedného z mojich tímov), resp. som aj sám niektoré
pripomienky písal.
Sústredil som sa primárne na témy znižovania administratívnej náročnosti pri styku s verejnou správou
(povinnosti pri predkladaní informácií k daňovým priznaniam, jednotný register účtovných závierok) a na
odborné témy v oblasti účtovníctva a daní (nejednoznačnosť výkladu niektorých legislatívnych noriem,
aplikácia IFRS na Slovensku, či už pre konsolidované, alebo aj individuálne účtovné závierky).
Medzi témy, ktoré by prispeli k zlepšeniu mojej práce zaraďujem práve znižovanie administratívnej
náročnosti pri styku s verejnou správou, jednoduchosť daňového systému, ale napríklad aj úpravu
pracovného práva smerom k väčšej flexibilite vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zo
svojej pozície si netrúfam hodnotiť témy pre zmeny, ktoré by prispeli k zvýšeniu celkového
ekonomického rastu krajiny alebo IT odvetvia.
Čo pre Vašu spoločnosť znamenala ekonomická kríza, ako zasiahla Vaše výsledky a vyhliadky? Aké
účinné boli opatrenia, ktorými reagovala Vaša finančná divízia/oddelenie? Realizovali ste alebo mate
plán (ak áno ako/aký) na zníženie nákladov v rámci prevádzky finančnej funkcie vo firme, napr. v
transakčných oblastiach (zadávanie objednávok, spracovanie došlých faktúr a pod.)
Ekonomická kríza negatívne zasiahla výkonnosť spoločnosti, čo sa sčasti odrazilo na finančných
výsledkoch firmy hlavne za rok 2009. V roku 2010 však prišlo oživenie smerom k rastu a impulz vstupom
Slovak Telekom. Opatrenia finančnej divízie spočívali hlavne v striktnom nastavení interného
ekonomického prostredia vo firme a vynucovaní jeho dodržiavania (vnútorný trh medzi realizačnými
divíziami (zdrojmi) a obchodom, ktorý ich predáva smerom na trh). Tento systém je veľmi silným
"autocontrollingovým" nástrojom pre zabezpečovanie ziskovosti firmy. Ďalším opatrením bolo nastavenie
väčšej flexibility odmeňovania realizačných pracovníkov v závislosti na ich efektívnej vyťaženosti
smerom na trh. Analyzovali sme aj náklady na výkon finančnej funkcie vo firme (resp. všetky náklady tzv.
podporných procesov), ale tému sme uzavreli bez realizácie zásadných zmien (podiel nákladov na
zabezpečovanie tejto funkcie a ich výška sa nám javia ako primerané). Na nejakú zásadnú úsporu, v
zjednodušení transakčných činností, napríklad pri spracovaní došlých faktúr, pri 1,5 FTE ktoré túto
oblasť zastrešujú, nie je priestor. Finančný tím v PosAm je malý a efektívny a preto sa radšej venujeme

iným témam, ktorých efekt na celkovú ekonomiku firmy je neporovnateľný.
Nepovinná otázka: Aký je význam etiky pre výkon povolania finančného manažéra? Ohodnoťte prosím
na stupnici 1-10, kde 1 je malý význam a 10 veľmi veľký význam. Prípadne doplňte stručnú voľnú
odpoveď.
Etika má bez pochýb zásadný význam pre výkon povolania finančného manažéra. Moje hodnotenie: 10.
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41. Ženy z Trnavského kraja sú pripravené realizovať svoje podnikateľské nápady
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 18/04/2011; PR]
PR SPRÁVA
Bratislava, 14. apríla 2011: Na včerajšom seminári v Trnave, sa stretlo dvadsaťšesť žien s vynikajúcimi
podnikateľkami nápadmi, ktoré by dámy veľmi rady premenili na podnikateľskú realitu. Vzdelávacia
agentúra, zariadenie pre deti do päť rokov, textilná technika a umelecká čipka, škôlka s
environmentálnou výchovou, predpôrodná príprava... To sú len niektoré z nápadov žien – potenciálnych
podnikateliek z Trnavského kraja. Dámy prišli na seminár s očakávaniami, že informácie z neho im
pomôžu vypracovať podnikateľský plán, napr. i na kaviareň pre zákazníkov so psíkmi, či odhaliť zákutia
finančného plánu. Ponúknuť zákazníkovi v dobrej cene i niečo navyše, prilákať a udržať si zákazníka,
apelovať na jeho emocionálne rozhodovanie sa – i to boli informácie, ktoré si dámy odniesli z
marketingového bloku. Veď dobre predať výrobok, či službu, je cieľom takmer všetkých.
Tretina z dám môže stavať i na skúsenostiach motivačných seminárov, ktorých sa zúčastnili v minulom
roku. Väčšina z celkového počtu účastníčok je už rozhodnutá, že začne podnikať. Niektoré z dám už
majú všetko premyslené, iné na to, ako sa do podnikania pustiť, zbierajú informácie a odvahu. Toto sú
stále najväčšie prekážky, popri financiách, ktoré budúce podnikateľky v Trnavskom kraji brzdia a ktoré
vidia ako najväčšie prekážky. Ambasádorky podnikateliek Slovenska za Trnavský kraj, p. Terka
Madarová a p. Ľudka Hurajová, ich osobne prišli povzbudiť. Ako samy povedali ", netreba sa báť, ale
treba ísť za svojím cieľom a to i napriek faktu, že podnikanie je naozaj náročné".
Praktické skúsenosti s podnikaním, ale i bezplatné poradenstvo a podporu poskytujú ambasádorky
podnikateliek preto nielen počas regionálnych stretnutí so ženami, ale aj prostredníctvom webovej
stránky www.ambasadorka.sk. Najbližšie podujatie v rámci projektu je naplánované na máj 2011 Záverečná konferencia (bližšie informácie nájdete v sekcii Podujatia).
O projekte Podpora podnikania žien na Slovensku
Iniciatíva Podpora podnikania žien na Slovensku sa organizuje v rámci siete Enterprise Europe Network,
na základe výzvy Európskej komisie "EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors".
Partnerom projektu je Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Prešov, asociovanými
partnermi sú: Top Centrum Podnikateliek, Nadácia Integra, Materské centrum MACKO, Ekonomická
univerzita Bratislava, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Európsku sieť podnikateliek ambasádoriek slávnostne otvorila 5. októbra 2009 v Štokholme švédska korunná princezná Viktória.
Slovenské ambasádorky podnikateliek sme predstavili verejnosti v novembri 2009 počas úvodnej
konferencie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.
Viac informácií o projekte, aktuality aj na Facebooku - Ambasádorky podnikateliek Slovenska.
O NARMSP
NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania,
zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala sa na
implementácii predvstupových programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii štrukturálnych
fondov a štátnych programov. Poskytuje tiež poradenstvo v jednotlivých regiónoch SR prostredníctvom
spolupracujúcich organizácií (13 regionálnych poradenských a informačných centier, 5 podnikateľských
inovačných centier, 9 centier prvého kontaktu, 16 podnikateľských/technologických inkubátorov a
dcérskej spoločnosti Fond fondov, s.r.o.).
Kontakt
Mgr. Katarína Schmidtová, vedúca oddelenia komunikácie, schmidtova@nadsme.sk
Zdroj/ AUTOR - Katarína Schmidtová, NADSME
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42. seriál EÚ chce lepšie využívať zdroje
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 20/04/2011; s.: 16; Seriál; Miroslav Čaplovič]
Miroslav Čaplovič Bratislava
Európania musia prejaviť viac ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Vyplýva to z dôležitého cieľa v

stratégii Európa 2020, ktorú vlani prijala Európska komisia. Konkrétne ide o lepšie využívanie zdrojov.
"Sú zvlášť významné z hľadiska kvality nášho života. Nemôžeme si dovoliť ich nadmerné využívanie,
ako to bolo doteraz," upozorňuje internetová stránka Európskej komisie. Rozumnejší prístup môže
prispieť k spomaleniu klimatických zmien a pomôže dosiahnuť spoločný plán Európskej únie - znížiť
emisie skleníkových plynov v členských štátoch celkovo o 80 až 95 percent do roku 2050. Po dosiahnutí
cieľa 20-percentného zvýšenia produkcie energie z obnoviteľných zdrojov má byť v EÚ vytvorených
približne 2,8 milióna pracovných miest v takzvanom ekologickom priemysle. "Vyvstáva otázka, o akú
prácu pôjde a pre koho bude určená. Na Slovensku je tendencia prijímať opatrenia len zdráhavo,
napriek tomu vnímam stanovenie rámcov pozitívne," povedal Richard Filčák zo Stredoeurópskej
univerzity na konferencii o lepšom využívaní zdrojov, ktorú usporiadalo Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku.
Reálny slovenský cieľ
Na Slovensku z obnoviteľných zdrojov pochádzalo 8,4 desatiny percenta energie, pripomenul poslanec
Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik v príspevku, ktorý predniesol na pôde Ekonomickej
univerzity v Bratislave. "V súvislosti so stratégiou Európa 2020 sme si však v tejto oblasti stanovili cieľ
dosiahnuť úroveň 14-percentného podielu obnoviteľných zdrojov na produkcii energie, čo odborníci
nepovažujú za nedosiahnuteľné. Slovensko totiž znížilo oproti roku 1990 celkové emisie zhruba o 34
percent, čím sa radí k najlepším v Európe," podotkol. Mikolášik dodal, že toto zníženie sa dosiahlo
najmä prirodzenou zmenou štruktúry hospodárstva vo forme zvyšujúceho sa podielu služieb a
znižovania podielu poľnohospodárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu. "Svoju úlohu zohralo aj
zachovanie podielu jadrovej energie a postupné zvyšovanie podielu ekologickejšieho zemného plynu
ako energetického paliva na úkor klasických fosílnych palív," upozornil člen Európskeho parlamentu.
Najdôležitejšie zdroje
Najväčší celkový potenciál má slnečná energia, píše sa v stratégii vyššieho využitia obnoviteľných
zdrojov v Slovenskej republike, ktorú vypracovalo ministerstvo hospodárstva pred štyrmi rokmi.
"Vzhľadom na finančné a technologické možnosti je predpoklad využívania slnečnej energie najmä na
výrobu tepla a teplej úžitkovej vody," zdôraznila správa. Druhý najväčší celkový potenciál má
geotermálna energia. Vlastnosti geotermálnych vôd na Slovensku predurčujú využívanie tejto energie
najmä na vykurovanie a liečebné účely. Najväčší technický potenciál má biomasa: "Má veľkú
perspektívu pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích systémoch, menej v
domácnostiach, vo forme peliet, brikiet, drevných štiepok a slamy," podčiarklo ministerstvo
hospodárstva. Najviac využívaným obnoviteľným zdrojom na výrobu elektriny je vodná energia, ktorá
pokrýva vyše 98 percent jej produkcie z týchto zdrojov energie. Využitie hydroenergetického potenciálu
je približne 57 percent, pripomenulo ministerstvo.
Rezervy v elektrine
V lepšom využívaní zdrojov pri výrobe elektriny má Slovensko rezervy, naznačuje webová stránka
Enviroportál, ktorá spadá pod ministerstvo životného prostredia: "Na výrobe elektriny v Slovenskej
republike sa jadrové elektrárne v roku 2009 podieľali viac ako 53 percentami, zvyšok tvorili tepelné (viac
ako 28 %) a vodné (viac ako 17 %)." Upozorňuje, že podiel biomasy, odpadov a bioplynu na výrobe
elektriny je zatiaľ minimálny. Vodné elektrárne sú jediným významným zdrojom využívajúcim obnoviteľné
zdroje energie na Slovensku, pričom tento trend je stabilný, konštatuje Enviroportál a prízvukuje: "Z
hľadiska zlepšenia životného prostredia a zabezpečenia energetickej bezpečnosti SR je dôležitá
podpora a celkový nárast využívania obnoviteľných zdrojov energie." PEREX. A.S., VŠETKY PRÁVA
VYHRADENÉ
Seriál pripravujeme v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.
,,Slovensko znížilo oproti roku 1990 celkové emisie zhruba o 34 percent. Miroslav Mikolášik člen
Európskeho parlamentu
Synergický význam lepšieho využívania zdrojov
- Zlepšovaním energetickej účinnosti sa znižuje najmä potreba vyrábať energiu a potreba budovať
infraštruktúru. Tým sa zase znižuje tlak na pôdne zdroje. Napríklad zníženie spotreby energií v EÚ o 1
percento by znamenalo, že by sme nepotrebovali ekvivalent 50 uhoľných elektrární alebo 25-tisíc
veterných turbín.
- Zvýšenie miery recyklácie bude viesť k zníženiu tlaku na dopyt po primárnych surovinách, umožní to
opätovne používať cenné materiály, ktoré by v opačnom prípade zostali nevyužité, a znižovať spotrebu
energií a emisie skleníkových plynov pri ťažbe a spracovaní surovín.
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43. Na vysokých školách bude tlačenica
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/04/2011; Ekonomika - Spotrebiteľ; Jarmila Horáková]
Prvé štatistiky z vysokých škôl o počtoch prihlášok už naznačujú, že pri prijímaní musia stredoškoláci
rátať s veľkým návalom.
BRATISLAVA. Na trinásť fakúlt Univerzity Komenského zatiaľ prišlo 19 005 prihlášok, ďalšie ešte
pribudnú, lebo pár fakúlt ich prijíma aj v iných termínoch. Už teraz je teda jasné, že nepomer
prihlásených a miest na fakultách spôsobí tlačenicu.
Tradične je obrovský záujem o právo, kde sa na jedno miesto hlásia takmer štyria uchádzači, podobne
na filozofickej fakulte, kde budú o jedno miesto bojovať traja študenti. Obe lekárske fakulty budú musieť
robiť tak ako vlani riadny výber, bratislavská ponúka tristo miest všeobecného lekárstva, no dostala
takmer 2300 prihlášok.
V Martine môžu prijať 120 ľudí na všeobecné lekárstvo, ale hlási sa ich zhruba 1500. Podľa prodekanky
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Gabriely Lubelcovej nový akademický rok prinesie aj
novinku. Vďaka získanej akreditácii sa otvára špecializácia fínsky jazyk a kultúra v študijnom odbore
prekladateľstvo-tlmočníctvo.
Záujem sa nemení
Dobré správy pre maturantov však neprichádzajú ani z iných vysokých škôl, ktoré mali rovnakú,
februárovú uzávierku prihlášok.
Prorektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo povedal, že na prvý stupeň štúdia im prišlo 7100
prihlášok, ich kapacity však budú môcť prijať len 2790 ekonómov. Ťažké to bude na študijnom programe
financie, bankovníctvo a investovanie, ale aj na ekonomike manažmentu podniku, kde evidujú najvyššie
počty prihlášok.
Podľa podaných prihlášok je už teraz jasné, že orientácia tohtoročných záujemcov o vysokoškolské
štúdium je navlas rovnaká ako po iné roky. Svedčia o tom aj čísla, ktoré hlási nitrianska Univerzita
Konštantína Filozofa.
Jana Kečkešová z oddelenia pre vzdelávanie povedala, že celkovo zaevidovali 7992 prihlášok na dennej
forme a 1270 na externej. Tradične najviac prihlášok dostala filozofická fakulta a to až 3501 v dennom
štúdiu, hoci prijať budú môcť len 820 študentov.
Aj preto sa možno viacerí istia aj podaním prihlášky na externé štúdium. Univerzita predpokladá, že v
oboch formách štúdia prijme približne 3700 poslucháčov.
Technika stále prijíma
Niektoré fakulty, napríklad na trnavskej Univerzite Cyrila a Metoda v týchto dňoch už oznámili, že
predlžujú termín na podanie prihlášky, lebo pridali nové akreditované študijné programy.
Väčšina technických fakúlt má prijímacie pokračovanie stále otvorené, na mnohé sa bude dať hlásiť
nielen do konca marca, v Košiciach aj v máji.
V tomto školskom roku by zo stredných škôl malo vyjsť takmer 77 500 absolventov, čo je oproti
predchádzajúcemu roku o 2500 viac. S maturitou by malo skončiť 61 700 z nich.
Dve fakulty v Brne ešte berú prihlášky
V apríli sa môžu maturanti hlásiť na tri nové študijné odbory.
BRNO, BRATISLAVA. Aj keď Masarykova univerzita v Brne dostala tento rok rekordný počet prihlášok,
ich počet stále nie je konečný.
Jej dve fakulty, pedagogická a filozofická, vyhlásili dodatočné prijímacie pohovory. Obe totiž získali
akreditácie pre tri nové študijné odbory.
Dodatočné pohovory
Až do 30. apríla si uchádzači môžu podávať prihlášky na lektorstvo cudzieho jazyka, ruský jazyk v
kombinovanej forme a na dvojodborové pedagogické štúdium ruského jazyka v kombinácii s nemčinou a
angličtinou.
Filozofická fakulta do 19. apríla prijíma prihlášky na akreditovaný odbor dejiny staroveku. Ide o
dvojodborové bakalárske štúdium v programe historické vedy a humanitné štúdiá. Ponúkajú ho v

deviatich kombináciách.
Test v Bratislave
Sedem z deviatich fakúlt prijíma uchádzačov na základe úspešného vykonania testu študijných
predpokladov. Aby Slováci nemuseli preň cestovať do Brna, Masarykova univerzita ho pre prihlásených
organizuje v máji aj v Bratislave.
"Tento rok záujem prevýšil kapacitné možnosti priestorov, kde sa má test písať," povedala hovorkyňa
univerzity Tereza Fojtová. Dodala, že z celkového počtu 5289 slovenských uchádzačov oň prejavilo
záujem až 2221 z nich.
Masarykova univerzita v Brne dostala tento rok o dvetisíc prihlášok viac ako vlani. Zo Slovenska ich
prišlo vyše osemtisíc od vyše 5800 študentov. Najväčší záujem majú študenti o bakalárske a
magisterské štúdium na filozofickej fakulte, ako aj o fakultu sociálnych štúdií .
Študijný program možno zmeniť
O zmenu študijného programu môže študent žiadať len po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia.
BRATISLAVA. Podľa zákona o vysokých školách má študent právo požiadať o zmenu študijného
programu.
Univerzity pri žiadosti študentov postupujú podľa svojich vnútorných predpisov.
Žiadosť dekanovi
O zmenu študijného programu môže študent požiadať iba v rámci toho istého študijného odboru alebo
príbuzného študijného odboru.
Študenti v prvom roku štúdia môžu o takúto zmenu požiadať iba na fakulte, na ktorú boli prijatí do prvého
roka štúdia. Lehoty pritom bývajú rôzne.
"Na Ekonomickej univerzite v Bratislave tak študent musí urobiť najneskôr 10 dní pred začiatkom
príslušného akademického roka," povedal prorektor Ferdinand Daňo.
Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre treba žiadosť podať najneskôr šesť týždňov pred ukončením
akademického roka a napríklad na Katolíckej univerzite v Ružomberku musí študent písomnú žiadosť
doručiť dekanovi najneskôr do konca júla.
Ak študijný program mení študent z inej vysokej školy, k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný výpis
absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností.
Inú zmenu študijného programu je možné vykonať len absolvovaním prijímacieho konania.
Z dennej na externú a naopak
Môže sa stať, že študent musí požiadať o zmenu formy štúdia z dennej na externú alebo z externej na
dennú.
Aj v tomto prípade o to musí písomne požiadať dekana fakulty a opäť iba po úspešnom ukončení
príslušného roku štúdia.
Ktoré vysoké školy stále prijímajú
Do 15. apríla
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM,
Fakulta prírodných vied UCM Trnava (prípadné 2. kolo do 15. augusta)
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra,
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU,
Technická fakulta SPU.
Fakulta sociálno ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Do 29. apríla
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity,
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity.
Do 30. apríla
Filozofická fakulta UCM, doplnené dva nové učiteľské odbory,
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Zvolen (prípadný 2. termín do 31. júla),
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (prípadné 2. kolo do 10. augusta),
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity,
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity,
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice,
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU,
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.
Do 31. mája

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice,
Hutnícka fakulta TU Košice,
Strojnícka fakulta TU Košice,
Stavebná fakulta TU Košice,
Letecká fakulta TU Košice.
Študijný odbor politológia Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Do 20. júna
Fakulta priemyselných technológií v Púchove Trenčianka univerzita A. Dubčeka,
Do 30. júna
Farmaceutická fakulta UK, bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky, denné
štúdium.
Do 31. júla
Fakulta managementu UK, bakalársky študijný program, externé štúdium,
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK.
ZDROJ - vysoké školy
Jarmila Horáková
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44. Obchod je pripravený na oživenie trhu!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 20/04/2011; SPRAVODAJSTVO - Ekonomika; PR článok]
BRATISLAVA - Včerajší program 15. ročníka konferencie Slovak Retail Summit 2011 o obchode a
marketingu opäť odštartovalo diskusné fórum medzi najvyššími predstaviteľmi štátnej správy,
dodávateľmi a obchodníkmi. Jeho témou bola otázka budovania vzťahov všetkých subjektov trhu s
ohľadom na zmeny, ktoré prinieslo obdobie ekonomickej stagnácie.
Ministerstvo hospodárstva SR považuje spoločnú komunikáciu prvovýrobcov, spracovateľov a
obchodníkov za efektívnejší spôsob riešenia problémov a zlepšovania podnikateľského prostredia ako je
regulácia podnikateľského prostredia formou reštrikčných právnych noriem, akou bol napr. zákon č.
140/2010 Z .z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a
dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny, ktorý nepriniesol žiaden efekt. Budúcnosť v obchode je však
potrebné naštartovať už teraz, vývojom produktov alebo inováciami, sledovaním trendov a včasnou
reakciou na nové príležitosti. O nich sa bude rozprávať v prednáškach dnešného programového bloku
podujatia. Obchod oceňoval najlepších !V rámci spoločenského večera konferencie Slovak Retail
Summit 2011 Zväz obchodu a cestovného ruchu SR odovzdával najvyššie ocenenia za prínos k rozvoju
obchodu.Ocenení Merkúrovým rádom za rok 2010:Ekonomická univerzita v Bratislave - 70. výročie
založenia univerzityJúlius Kvas, predseda COOP Jednoty Krupina, spotrebné družstvoJaroslav
Szczypka, generálny riaditeľ, Billa ČR a SR
Popis foto: Slovak Retail Summit 2011
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45. Európska únia chce lepšie využívať obnoviteľné zdroje
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/04/2011; Svet; Miroslav Čaplovič]
Európania musia prejaviť viac ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Vyplýva to z dôležitého cieľa v
stratégii Európa 2020, ktorú vlani prijala Európska komisia. Konkrétne ide o lepšie využívanie zdrojov.
"Sú mimoriadne významné z hľadiska kvality nášho života. Nemôžeme si dovoliť ich nadmerné
využívanie, ako to bolo doteraz," upozorňuje internetová stránka Európskej komisie.
Rozumnejší prístup môže prispieť k spomaleniu klimatických zmien a pomôže dosiahnuť spoločný plán
Európskej únie - znížiť emisie skleníkových plynov v členských štátoch celkovo o 80 až 95 percent do
roku 2050. Po dosiahnutí cieľa 20-percentného zvýšenia produkcie energie z obnoviteľných zdrojov má
byť v EÚ vytvorených približne 2,8 milióna pracovných miest v takzvanom ekologickom priemysle.

"Vyvstáva otázka, o akú prácu pôjde a pre koho bude určená. Na Slovensku je tendencia prijímať
opatrenia len zdráhavo, napriek tomu vnímam stanovenie rámcov pozitívne," povedal Richard Filčák zo
Stredoeurópskej univerzity v Budapešti na konferencii o lepšom využívaní zdrojov, ktorú usporiadalo
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Reálny cieľ pre Slovensko
Na Slovensku z obnoviteľných zdrojov pochádzalo 8,4 desatiny percenta energie, pripomenul poslanec
Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik v príspevku, ktorý predniesol na pôde Ekonomickej
univerzity v Bratislave. "V súvislosti so stratégiou Európa 2020 sme si však v tejto oblasti stanovili cieľ
dosiahnuť úroveň 14-percentného podielu obnoviteľných zdrojov na produkcii energie, čo odborníci
nepovažujú za nedosiahnuteľné. Slovensko totiž znížilo oproti roku 1990 celkové emisie zhruba o 34
percent, čím sa radí k najlepším v Európe," podotkol.
Mikolášik dodal, že toto zníženie sa dosiahlo najmä prirodzenou zmenou štruktúry hospodárstva vo
forme zvyšujúceho sa podielu služieb a znižovania podielu poľnohospodárstva na tvorbe hrubého
domáceho produktu. "Svoju úlohu zohralo aj zachovanie podielu jadrovej energie a postupné zvyšovanie
podielu ekologickejšieho zemného plynu ako energetického paliva na úkor klasických fosílnych palív,"
upozornil člen Európskeho parlamentu.
Najdôležitejšie zdroje
Najväčší celkový potenciál má slnečná energia, píše sa v stratégii vyššieho využitia obnoviteľných
zdrojov v Slovenskej republike, ktorú vypracovalo ministerstvo hospodárstva pred štyrmi rokmi.
"Vzhľadom na finančné a technologické možnosti je predpoklad využívania slnečnej energie najmä na
výrobu tepla a teplej úžitkovej vody," zdôraznila správa.
Druhý najväčší celkový potenciál má geotermálna energia. Vlastnosti geotermálnych vôd na Slovensku
predurčujú využívanie tejto energie najmä na vykurovanie a liečebné účely. Najväčší technický potenciál
má biomasa: "Má veľkú perspektívu pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích
systémoch, menej v domácnostiach, vo forme peliet, brikiet, drevných štiepok a slamy," podčiarklo
ministerstvo hospodárstva.
Najviac využívaným obnoviteľným zdrojom na výrobu elektriny je vodná energia, ktorá pokrýva vyše 98
percent jej produkcie z týchto zdrojov energie. Využitie hydroenergetického potenciálu je približne 57
percent, pripomenulo ministerstvo.
Rezervy v elektrine
V lepšom využívaní zdrojov pri výrobe elektriny má Slovensko rezervy, naznačuje webová stránka
Enviroportál, ktorá spadá pod ministerstvo životného prostredia: "Na výrobe elektriny v Slovenskej
republike sa jadrové elektrárne v roku 2009 podieľali viac ako 53 percentami, zvyšok tvorili tepelné (viac
ako 28 %) a vodné (viac ako 17 %)." Upozorňuje, že podiel biomasy, odpadov a bioplynu na výrobe
elektriny je zatiaľ minimálny.
Vodné elektrárne sú jediným významným zdrojom využívajúcim obnoviteľné zdroje energie na
Slovensku, pričom tento trend je stabilný, konštatuje Enviroportál a prízvukuje: "Z hľadiska zlepšenia
životného prostredia a zabezpečenia energetickej bezpečnosti SR je dôležitá podpora a celkový nárast
využívania obnoviteľných zdrojov energie."
Ďalšia časť seriálu vyjde:
v stredu 4. mája 2010
Téma: Výzva znížiť počet ľudí ohrozených chudobou o 20 miliónov v EÚ
Seriál Európa 2020 a Slovensko pripravil denník Pravda v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie
na Slovensku
Popis foto:Ilustračné fotoAUTOR - Ivan Majerský, Pravda
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46. Bratislavské letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 21/04/2011; SPRAVODAJSTVO - Domáce; SITA]
BRATISLAVA - Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa MS v ľadovom hokeji
výraznejšie problémy v prevádzke.
Obdobný jednorazový nápor letov si v uplynulých rokoch už vyskúšalo. "Samozrejme, letisko podujatie

nepodceňuje. Máme vytvorený vlastný realizačný tím, ktorý sa pravidelne stretáva k prevádzkovej
stránke podujatia," informovala hovorkyňa letiska v Bratislave Dana Madunická.
Letisko sa pripravuje na zvýšený počet lietadiel aj cestujúcich, kapacít na státie lietadiel a zvýšenú
ochranu. Cieľom je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia
pravidelných letov.
Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské. "Dôležité budú nielen lety pre fanúšikov,
ale i vybavenie samotných športových tímov. V súčasnosti je ešte predčasné konkretizovať, akú skladbu
letov a objemy cestujúcich v súvislosti s MS očakávame. Celkový počet zahraničných návštevníkov bude
predovšetkým závisieť od toho, ktoré tímy sa stretnú v divácky najatraktívnejších - štvrťfinálových,
semifinálových zápasoch a najmä finále," uviedla Madunická.
Letecké spoločnosti budú podľa nej práve tomu priebežne prispôsobovať svoju ponuku. Už teraz je však
isté, že na bratislavskom letisku bude nad rámec pravidelných letov posilnené o jeden let denne letecké
spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch trasách budú prepravcovia lietať trikrát za deň.
"Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo Švédska a jeden let z Prahy s českou
reprezentáciou," pokračovala Madunická.
Vyškolení dobrovoľníci, študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave, budú počas
MS v hokeji zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale aj poskytovať informácie
prilietavajúcim cestujúcim. "Rovnako chystáme pre cestujúcich drobné prekvapenia na letisku počas
celého šampionátu," dodala Madunická.
Popis foto: Letisko M.R. Štefánika
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47. Letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/04/2011; Bratislava; SITA]
BRATISLAVA. Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta (MS) v
ľadovom hokeji z prevádzkového hľadiska výraznejšie problémy. Obdobný jednorazový nápor letov si v
uplynulých rokoch už vyskúšalo.
"Samozrejme, letisko podujatie nepodceňuje. Máme vytvorený vlastný realizačný tím, ktorý sa pravidelne
stretáva k prevádzkovej stránke podujatia," informovala agentúru SITA hovorkyňa letiska v Bratislave
Dana Madunická.
Letisko sa pripravuje na obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich, čo sa prejaví aj vo vytvorení
dostatočných kapacít na státie lietadiel a vo zvýšenej ochrane. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť
plynulosť a bezpečnosť leteckej prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia pravidelných letov.
Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské.
"Dôležité budú nielen lety pre fanúšikov, ale i vybavenie samotných športových tímov. V súčasnosti je
ešte predčasné konkretizovať, akú skladbu letov a objemy cestujúcich v súvislosti s MS očakávame.
Celkový počet zahraničných návštevníkov bude predovšetkým závisieť od toho, ktoré tímy sa stretnú v
divácky najatraktívnejších - štvrťfinálových, semifinálových zápasoch a najmä finále," uviedla ďalej
Madunická. Letecké spoločnosti budú podľa nej práve tomu priebežne prispôsobovať svoju ponuku.
Už teraz je však isté, že na bratislavskom letisku bude nad rámec pravidelných letov posilnené o jeden
let denne letecké spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch trasách budú prepravcovia lietať trikrát za
deň. "Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo Švédska a jeden let z Prahy s českou
reprezentáciou," pokračovala Madunická.
Letisko v Bratislave je v kontakte s hlavným organizátorom hokejového šampionátu, ako aj mestom
Bratislava a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Plánuje totiž poskytnúť priestor pre uvítacie
stánky alebo iné formy sprostredkovania informácií po príchode účastníkov a návštevníkov turnaja. Na
podobných podujatiach je to na vstupných letiskách obvyklé, dodala Madunická.
Vyškolení dobrovoľníci, študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave, budú počas
MS v hokeji zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale aj poskytovať informácie

prilietavajúcim cestujúcim. "Rovnako chystáme pre cestujúcich drobné prekvapenia na letisku počas
celého šampionátu," dodala Madunická.
SITA
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48. Bratislavské letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/04/2011; Webnoviny.sk; SITA]
Letisko v Bratislave vytvorilo pre Majstrovstvá sveta v hokeji vlastný realizačný tím s cieľom zabezpečiť
obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich.
BRATISLAVA 21. apríla (WEBNOVINY) - Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa
majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji z prevádzkového hľadiska výraznejšie problémy. Obdobný
jednorazový nápor letov si v uplynulých rokoch už vyskúšalo. "Samozrejme, letisko podujatie
nepodceňuje. Máme vytvorený vlastný realizačný tím, ktorý sa pravidelne stretáva k prevádzkovej
stránke podujatia," informovala agentúru SITA hovorkyňa letiska v Bratislave Dana Madunická. Letisko
sa pripravuje na obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich, čo sa prejaví aj vo vytvorení
dostatočných kapacít na státie lietadiel a vo zvýšenej ochrane. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť
plynulosť a bezpečnosť leteckej prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia pravidelných letov.
Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské. "Dôležité budú nielen lety pre fanúšikov,
ale i vybavenie samotných športových tímov. V súčasnosti je ešte predčasné konkretizovať, akú skladbu
letov a objemy cestujúcich v súvislosti s MS očakávame. Celkový počet zahraničných návštevníkov bude
predovšetkým závisieť od toho, ktoré tímy sa stretnú v divácky najatraktívnejších - štvrťfinálových,
semifinálových zápasoch a najmä finále," uviedla ďalej Madunická. Letecké spoločnosti budú podľa nej
práve tomu priebežne prispôsobovať svoju ponuku.
Už teraz je však isté, že na bratislavskom letisku bude nad rámec pravidelných letov posilnené o jeden
let denne letecké spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch trasách budú prepravcovia lietať trikrát za
deň. "Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo Švédska a jeden let z Prahy s českou
reprezentáciou," pokračovala Madunická.
Letisko v Bratislave je v kontakte s hlavným organizátorom hokejového šampionátu, ako aj mestom
Bratislava a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Plánuje totiž poskytnúť priestor pre uvítacie
stánky alebo iné formy sprostredkovania informácií po príchode účastníkov a návštevníkov turnaja. "Na
podobných podujatiach je to na vstupných letiskách obvyklé," dodala Madunická. Vyškolení dobrovoľníci,
študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave, budú počas MS v hokeji
zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale aj poskytovať informácie prilietavajúcim
cestujúcim. "Rovnako chystáme pre cestujúcich drobné prekvapenia na letisku počas celého
šampionátu,"
Popis foto: SITA/Nina Bednáriková
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49. Bratislavské letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 21/04/2011; SITA]
Bratislava (SITA) - Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa majstrovstvami sveta v
ľadovom hokeji z prevádzkového hľadiska výraznejšie problémy. Obdobný jednorazový nápor letov si v
uplynulých rokoch už vyskúšalo. "Samozrejme, letisko podujatie nepodceňuje. Máme vytvorený vlastný
realizačný tím, ktorý sa pravidelne stretáva k prevádzkovej stránke podujatia," informovala agentúru
SITA hovorkyňa letiska v Bratislave Dana Madunická. Letisko sa pripravuje na obsluhu zvýšeného počtu
lietadiel a cestujúcich, čo sa prejaví aj vo vytvorení dostatočných kapacít na státie lietadiel a vo zvýšenej
ochrane. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť leteckej prevádzky bez
akéhokoľvek obmedzenia pravidelných letov.
Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské. "Dôležité budú nielen lety pre fanúšikov,
ale i vybavenie samotných športových tímov. V súčasnosti je ešte predčasné konkretizovať, akú skladbu
letov a objemy cestujúcich v súvislosti s MS očakávame. Celkový počet zahraničných návštevníkov bude

predovšetkým závisieť od toho, ktoré tímy sa stretnú v divácky najatraktívnejších - štvrťfinálových,
semifinálových zápasoch a najmä finále," uviedla ďalej Madunická. Letecké spoločnosti budú podľa nej
práve tomu priebežne prispôsobovať svoju ponuku.
Už teraz je však isté, že na bratislavskom letisku bude nad rámec pravidelných letov posilnené o jeden
let denne letecké spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch trasách budú prepravcovia lietať trikrát za
deň. "Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo Švédska a jeden let z Prahy s českou
reprezentáciou," pokračovala Madunická.
Letisko v Bratislave je v kontakte s hlavným organizátorom hokejového šampionátu, ako aj mestom
Bratislava a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Plánuje totiž poskytnúť priestor pre uvítacie
stánky alebo iné formy sprostredkovania informácií po príchode účastníkov a návštevníkov turnaja. "Na
podobných podujatiach je to na vstupných letiskách obvyklé," dodala Madunická. Vyškolení dobrovoľníci,
študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave, budú počas MS v hokeji
zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale aj poskytovať informácie prilietavajúcim
cestujúcim. "Rovnako chystáme pre cestujúcich drobné prekvapenia na letisku počas celého
šampionátu," dodala.
pp
Zdroj: SITA
Foto: TASR
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50. Bratislavské letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/04/2011; Webnoviny.sk; SITA]
Letisko v Bratislave vytvorilo pre Majstrovstvá sveta v hokeji vlastný realizačný tím s cieľom zabezpečiť
obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich.
BRATISLAVA 21. apríla (WEBNOVINY) - Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa
Majstrovstvami sveta (MS) v ľadovom hokeji z prevádzkového hľadiska výraznejšie problémy. Obdobný
jednorazový nápor letov si v uplynulých rokoch už vyskúšalo. "Samozrejme, letisko podujatie
nepodceňuje. Máme vytvorený vlastný realizačný tím, ktorý sa pravidelne stretáva k prevádzkovej
stránke podujatia," informovala agentúru SITA hovorkyňa letiska v Bratislave Dana Madunická. Letisko
sa pripravuje na obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich, čo sa prejaví aj vo vytvorení
dostatočných kapacít na státie lietadiel a vo zvýšenej ochrane. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť
plynulosť a bezpečnosť leteckej prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia pravidelných letov.
Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské. "Dôležité budú nielen lety pre fanúšikov,
ale i vybavenie samotných športových tímov. V súčasnosti je ešte predčasné konkretizovať, akú skladbu
letov a objemy cestujúcich v súvislosti s MS očakávame. Celkový počet zahraničných návštevníkov bude
predovšetkým závisieť od toho, ktoré tímy sa stretnú v divácky najatraktívnejších - štvrťfinálových,
semifinálových zápasoch a najmä finále," uviedla ďalej Madunická. Letecké spoločnosti budú podľa nej
práve tomu priebežne prispôsobovať svoju ponuku.
Už teraz je však isté, že na bratislavskom letisku bude nad rámec pravidelných letov posilnené o jeden
let denne letecké spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch trasách budú prepravcovia lietať trikrát za
deň. "Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo Švédska a jeden let z Prahy s českou
reprezentáciou," pokračovala Madunická.
Letisko v Bratislave je v kontakte s hlavným organizátorom hokejového šampionátu, ako aj mestom
Bratislava a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Plánuje totiž poskytnúť priestor pre uvítacie
stánky alebo iné formy sprostredkovania informácií po príchode účastníkov a návštevníkov turnaja. Na
podobných podujatiach je to na vstupných letiskách obvyklé, dodala Madunická. Vyškolení dobrovoľníci,
študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave, budú počas MS v hokeji
zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale aj poskytovať informácie prilietavajúcim
cestujúcim. "Rovnako chystáme pre cestujúcich drobné prekvapenia na letisku počas celého
šampionátu," dodala Madunická.
Popis foto: SITA/Nina Bednáriková
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51. Bratislavské letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 22/04/2011; sita]
Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta (MS) v ľadovom hokeji z
prevádzkového hľadiska výraznejšie problémy. Obdobný jednorazový nápor letov si v uplynulých rokoch
už vyskúšalo
Samozrejme, letisko podujatie nepodceňuje. Máme vytvorený vlastný realizačný tím, ktorý sa pravidelne
stretáva k prevádzkovej stránke podujatia," informovala agentúru SITA hovorkyňa letiska v Bratislave
Dana Madunická. Letisko sa pripravuje na obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich, čo sa prejaví
aj vo vytvorení dostatočných kapacít na státie lietadiel a vo zvýšenej ochrane. Cieľom týchto opatrení je
zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť leteckej prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia pravidelných letov.
Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské. "Dôležité budú nielen lety pre fanúšikov,
ale i vybavenie samotných športových tímov. V súčasnosti je ešte predčasné konkretizovať, akú skladbu
letov a objemy cestujúcich v súvislosti s MS očakávame. Celkový počet zahraničných návštevníkov bude
predovšetkým závisieť od toho, ktoré tímy sa stretnú v divácky najatraktívnejších - štvrťfinálových,
semifinálových zápasoch a najmä finále," uviedla ďalej Madunická. Letecké spoločnosti budú podľa nej
práve tomu priebežne prispôsobovať svoju ponuku.
Už teraz je však isté, že na bratislavskom letisku bude nad rámec pravidelných letov posilnené o jeden
let denne letecké spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch trasách budú prepravcovia lietať trikrát za
deň. "Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo Švédska a jeden let z Prahy s českou
reprezentáciou," pokračovala Madunická.
Letisko v Bratislave je v kontakte s hlavným organizátorom hokejového šampionátu, ako aj mestom
Bratislava a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Plánuje totiž poskytnúť priestor pre uvítacie
stánky alebo iné formy sprostredkovania informácií po príchode účastníkov a návštevníkov turnaja. Na
podobných podujatiach je to na vstupných letiskách obvyklé, dodala Madunická. Vyškolení dobrovoľníci,
študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave, budú počas MS v hokeji
zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale aj poskytovať informácie prilietavajúcim
cestujúcim. "Rovnako chystáme pre cestujúcich drobné prekvapenia na letisku počas celého
šampionátu," dodala Madunická.
(sita)
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52. Za predaj emisií sú trestaní všetci
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 26/04/2011; HNonline; Jozef Sitko]
Každá vláda, úrad či samospráva najlepšie vedia, čo je pre občanov dobré. Keď riešia hocijaký problém,
zvyknú uplatňovať plošný, nediferencovaný prístup. Veď rozlišovať a pokúsiť sa riešiť čokoľvek
spravodlivo, prináša úradníkom len viac práce a konflikty. Takáto politika raz existenčne ohrozuje
živoriaceho živnostníka či chudobného dohodára, inokedy iného poctivého daňovníka. Neprihliada sa,
koľkí z nich potom skončia so štátnou podporou na ulici. Paradoxne, na vytváranie nových miest sa
zaplatia formou daňových a iných odpustkov stovky miliónov, ale na zachovanie existujúcich pracovísk
sa z daní nezľaví už ani euro.
Reformátori, a predovšetkým ich márnotratní predchodcovia, hľadajú zakaždým drobné záplaty na
upchatie deravého rozpočtu. Osobne som uvítal dodatočné zdanenie podnikov za predaj emisií aj v
krkolomnej až 80-percentnej výške. Myslím si, že niektoré firmy sa na emisiách pokútne a bohato
nabalili. Na úkor štátu. Lenže uplatniť toto zdanenie plošne a použiť bič rovnako na všetkých považujem
za nehoráznosť a krátkozrakosť, lebo sa ignorujú veľmi vážne súvislosti.
Predsa celá transakcia s emisiami mala poslúžiť dobrej veci – investíciami do moderných technológií
zlepšiť najviac ohrozené životné prostredia na Slovensku. Za zneužitie tohto užitočného zámeru však
nemôžu niesť zodpovednosť firmy, ktoré do nových ekologických technológií investovali stovky miliónov.
Vinníkom je výlučne bývalá vláda, ktorá nezabezpečila účinnú kontrolu nad celým procesom a dovolila
rafinované rozkrádanie privilegovaným skupinám. Hodiť nepoctivých i poctivých do jedného vreca,
ohroziť mnohé pracovné miesta, ukázať statočným podnikateľom, že pracovať perspektívne a
uplatňovať všeobecný záujem i prospech sa nevypláca a vedie k ich vlastnej škode, je kardinálnym
omylom štátu. Je to nezodpovedný a nebezpečný precedens aj z hľadiska vytvárania dôvery a
optimálnych budúcich vzťahov v hospodárstve, keď sa bezdôvodne trestajú úspešné, prospešné,
bezúhonné firmy a neproblémoví daňovníci.
Za pätnásť rokov manažovania Nadácie Slovak Gold som dostatočne spoznal Považskú cementáreň v
Ladcoch a jej stabilné vedenie. Zrejme ide o jedinú väčšiu firmu u nás, ktorú ešte riadi len slovenský
manažment. Pamätám si na časy, keď som už z vlaku videl nad fabrikou veľké husté mrákavy prachu a

iných splodín. Dnes ani priamo vo fabrike okom nezbadať a necítiť výrobné splodiny, hoci samotná
produkcia cementu je tým už surovinou príznačná. O tejto dlhodobo úspešnej akciovke, od ktorej závisí
zamestnanosť miestna aj blízkeho okolia, má Nadácia Slovak Gold k dispozícii relevantné ekonomické,
výrobné, sociálne aj ekologické údaje za obdobie až piatich rokov prevádzky. Tie si vyžiadala pri
komplexnom hodnotení fabriky, keď sa Ladčania uchádzali o Certifikát Slovak Gold Exclusive. Toto
výnimočné ocenenie, udeľované spoločne s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, získala Považská
cementáreň ako jedna z dvanástich firiem Slovenska.
Vari bolo pre ministrov financií a hospodárstva 40 miliónov eur – investovaných do modernej ekologickej
technológie stredne veľkou firmou z Ladiec – malou sumou? Potom, prosím, netrestajte a neohrozujte
122 rokov existujúci podnik s obdivuhodnou tradíciou aj s jeho 500 pracovníkmi. Túto opodstatnenú
požiadavku by nemala ovplyvniť skutočnosť, že emisné kvóty prideľovala ešte Ficova vláda. Veď každé
pravidlo máva svoju výnimku.
Jozef Sitko
Nadácia Slovak Gold
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53. Bratislava Košice sú na hokejový šampionát pripravené
; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; Z domova; Peter Béreš]
Oto Görner, moderátor: "Osem dní pred začiatkom majstrovstiev sveta v hokeji hlásia predstavitelia
Bratislavy a Košíc, že finišujú posledné práce a obe mestá sú na šampionát pripravené. Pre
návštevníkov je pripravený špeciálny viacjazyčný internetový portál, kde nájdu nielen potrebnú
navigáciu, ale aj zaujímavosti z histórie a kultúry. Pokračuje Peter Béreš."
Peter Béreš, redaktor: "Zrejme najväčším problémom celého podujatia ostane až do konca šampionátu
dopravná situácia v Bratislave. Pripúšťa to aj primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "Pevne verím, že to proste vydrží. Že ľudia budú disciplinovaní a že
teda istou trpezlivosťou a prístupom zo strany vodičov, ale aj organizáciou zo strany polície, dokážeme
aj tú dopravnú situáciu zvládnuť."
Peter Béreš, redaktor: "Samosprávy oboch miest, v Bratislave navyše s výraznejšou pomocou
dobrovoľníkov, sa snažia do posledných chvíľ vylepšiť svoj obraz tak, aby na návštevníkoch podujatia
zanechali čo najlepší dojem."
Richard Raši, primátor Košíc: "Musím povedať úplne otvorene, Košice, ako aj iné veľké mestá, žijú svoj
reálny život, ktorý je poznačený aj ľuďmi, ktorí sa prispôsobiť nechcú, ktorý je poznačený aj Luníkom IX,
je poznačený aj prítomnosťou bezdomovcov, ktorí sú jednoducho súčasťou života týchto veľkých miest,
čiže nestavajme si vzdušné zámky. Robíme všetko preto, ale zas nebudeme skrývať realitu bežného
života, ktorá tu s nami je."
Peter Béreš, redaktor: "Obe mestá dali v krízovom období na šampionát nemalé peniaze. Bratislava len
na dokončenie rekonštrukcie Štadióna Ondreja Nepelu prispela 56 miliónmi eur. Priamy finančný zisk z
majstrovstiev pritom pôjde Medzinárodnej hokejovej federácii a nášmu Zväzu ľadového hokeja. Čo teda
mestá od šampionátu očakávajú? Bratislava si v tejto súvislosti dá vypracovať štúdiu Ekonomickou
univerzitou."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "My si myslíme, že ten prínos nemôžme merať len peniazmi. Ak
zanecháme dojem priateľského, pohostinného mesta a krajiny, ktorá vie zorganizovať veľké podujatia,
máme šancu, že tí ktorí nás navštívili kvôli športovému podujatiu, sa na Slovensko vrátia."
Peter Béreš, redaktor: "Organizátori avizujú, že z prísnych bezpečnostných opatrení pri vstupoch na oba
štadióny nezľavia. Tvrdia, že počas prípravných zápasov so Švédskom v Košiciach zachytili dokonca aj
strelné zbrane."
Peter Handl, predseda organizačného výboru Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach: "To, že
ľudia majú právo zbrane nosiť, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že s takýmito zbraňami nemôžu
vstupovať do Arény a našou úlohou je toto zabezpečiť."
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54. Košice a Bratislava sú pripravené na svetový hokejový šampionát
; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Peter Béreš]
Martina Bodnárová, moderátorka: "8 dní pred začiatkom majstrovstiev sveta v hokeji hlásia predstavitelia
Bratislavy i Košíc, že finišujú posledné práce a obe mestá sú na šampionát pripravené. V Košiciach to
konštatovali primátori týchto miest, Milan Ftáčnik a Richard Raši. V oboch mestách bude fungovať
špeciálny viacjazyčný informačný internetový portál, kde návštevníci nájdu nielen potrebnú navigáciu,
ale aj informácie o historických a kultúrnych zaujímavostiach. Pokračuje Peter Béreš."
Peter Béreš, redaktor: "Zrejme najväčším problémom celého podujatia ostane až do konca šampionátu
dopravná situácia v Bratislave. Pripúšťa to aj primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "Pevne verím, že to proste vydrží. Že ľudia budú disciplinovaní a že
teda istou trpezlivosťou a prístupom zo strany vodičov, ale aj organizáciou zo strany polície, dokážeme
aj tú dopravnú situáciu zvládnuť."
Peter Béreš, redaktor: "Samosprávy oboch miest, v Bratislave navyše s výraznejšou pomocou
dobrovoľníkov, sa snažia do posledných chvíľ vylepšiť svoj obraz tak, aby na návštevníkoch podujatia
zanechali čo najlepší dojem."
Richard Raši, primátor Košíc: "Musím povedať úplne otvorene, Košice, ako aj iné veľké mestá, žijú svoj
reálny život, ktorý je poznačený aj ľuďmi, ktorí sa prispôsobiť nechcú, ktorý je poznačený aj Luníkom IX,
je poznačený aj prítomnosťou bezdomovcov, ktorí sú jednoducho súčasťou života týchto veľkých miest,
čiže nestavajme si vzdušné zámky. Robíme všetko preto, ale zas nebudeme skrývať realitu bežného
života, ktorá tu s nami je."
Peter Béreš, redaktor: "Obe mestá dali v krízovom období na šampionát nemalé peniaze. Bratislava len
na dokončenie rekonštrukcie Štadióna Ondreja Nepelu prispela 56 miliónmi eur. Priamy finančný zisk z
majstrovstiev pritom pôjde Medzinárodnej hokejovej federácii a nášmu Zväzu ľadového hokeja. Čo teda
mestá od šampionátu očakávajú? Bratislava si v tejto súvislosti dá vypracovať štúdiu Ekonomickou
univerzitou."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "My si myslíme, že ten prínos nemôžme merať len peniazmi. Ak
zanecháme dojem priateľského, pohostinného mesta a krajiny, ktorá vie zorganizovať veľké podujatia,
máme šancu, že tí ktorí nás navštívili kvôli športovému podujatiu, sa na Slovensko vrátia."
Peter Béreš, redaktor: "Organizátori avizujú, že z prísnych bezpečnostných opatrení pri vstupoch na oba
štadióny nezľavia. Tvrdia, že počas prípravných zápasov so Švédskom v Košiciach zachytili dokonca aj
strelné zbrane."
Peter Handl, predseda organizačného výboru Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach: "To, že
ľudia majú právo zbrane nosiť, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že s takýmito zbraňami nemôžu
vstupovať do Arény a našou úlohou je toto zabezpečiť."
Peter Béreš, redaktor: "Aj keď sa šampionát začne až koncom budúceho týždňa, má už svoju prvú
perličku. Hokejisti Francúzska nepriletia do Košíc, ale do Krakova. Organizátori si ich tak budú musieť
vyzdvihnúť v tomto poľskom meste."
Peter Handl, predseda organizačného výboru Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Košiciach:
"Bohužiaľ agentúra ktorá im zaisťuje letenky, tak urobila chybu, čo je na jednej strane ľudské, na druhej
strane nám to spôsobuje troch starosti naviac."
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55. Externých študentov čakajú zmeny
; Televízne noviny; Z domova; Andrea Šprochová]
Patrik Švajda, moderátor TV Markíza: "Novo prijatí externisti už nebudú chodiť zadarmo na vysokú
školu. Od septembra všetci zaplatia bez ohľadu na to, čo chcú študovať. Ministerstvo školstva pre nich
chystá aj ďalšie novinky. Na bakalársky titul budú čakať o rok dlhšie. Vysokoškoláci sa obávajú, že si rok
navyše budú musieť aj zaplatiť."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "To, že všetci externisti budú platiť, je definitívne. Platenie
školného rozdelilo študentov na dva tábory."

Tomáš Charvát, predseda Študentskej komory PF UK: "Nesúhlasíme s plošným spoplatnením externého
štúdia. V čase narastajúcich výdavkov na všetko už dnes evidujeme študentov, ktorí si platenie štúdia
nemôžu dovoliť."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že inkasovanie od
externistov je v poriadku. Ak kvôli poplatkom študenti prejdú na dennú formu, môže to zvýšiť kvalitu
vzdelávania. Externistov od platenia uchránia iba skvelé výsledky. 10% z nich dostane prospechové
štipendium. Toto nie je jediná novinka. V budúcnosti by sa mala zmeniť aj dĺžka štúdia. Konečné
rozhodnutie je na študentovi, či využije rok navyše. Vysokoškoláci sa ale obávajú, že kvôli tomu zaplatia
viac."
Dĺžka externého štúdia
bakalárske štúdium teraz 3 roky po novom 4 roky
magisterské štúdium teraz 2 roky po novom 3 roky
Peter Mederly, spoluautor vysokoškolskej novely: "Celé školné, ktoré zaplatí študent za celé štúdium sa
nemôže zvýšiť. "
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Ešte je tam možnosť tá, že za bakalárske štúdium bude
iná čiastka a za magisterské."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Školné sa rozráta na toľko rokov, koľko chce vysokoškolák
študovať. To, čo zaplatí za trojročné bakalárske, zaplatí aj za štyri roky externého štúdia. Po novom by
mal študent vedieť hneď v prvom ročníku, koľko ho škola vyjde."
Príklad školného pre externistu
1 akademický rok napr. 800 €
3-ročné bakalárske štúdium 3 x 800 € = 2 400 €
4-ročné bakalárske štúdium 4 x 600 € = 2 400 €
Eugen Jurzyca (SDKÚ-DSD), minister školstva: "Už keď skončí druhý ročník, tak už je to problém prejsť
na inú školu preňho a vtedy, keď mu škola zvýši školné, tak on je v pasci."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Platenie za štúdium sa dotkne všetkých nových externých
študentov už v septembri. Ostatné novinky vysokoškolského zákona musí ešte schváliť vláda aj
parlament."
Andrea Šprochová, TV Markíza.
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56. Primátori Košíc a Bratislavy: Sme na šampionát pripravení
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 23/04/2011; 94/2011; Košický; Marek Poracký]
Už len necelý týždeň ostáva do začiatku hokejových majstrovstiev sveta. Primátori Košíc a Bratislavy
hlásia: Sme na šampionát pripravení! Finišujeme s poslednými detailami. KOŠICE. Blížiaci sa hokejový
šampionát je šancou pre Bratislavu a Košice. Košice podľa odhadov navštívi zhruba 10-tisíc ľudí,
Bratislavu denne 15- až 20-tisíc fanúšikov. Špeciálny internetový portál ich bude informovať nielen o
situácii v meste, ale aj o jednotlivých historických pamiatkach. "Finišujeme s rekonštrukciou Staničného
námestia. Aktuálne sa upratujú mestské časti Sever a Staré Mesto. Do začiatku šampionátu by malo byť
všetko v poriadku," povedal košický primátor Richard Raši. "Pripravujú sa komentátorské stanovištia a
presscentrum. Do hokejovej haly sa tiež inštalujú autá a dokončuje sa šijacia dielňa, v ktorej sa budú
upravovať dresy jednotlivých mužstiev hrajúcich v Košiciach," skonštatoval šéf organizačného výboru
MS pre Košice Petr Handl, podľa ktorého organizátori aktuálne zažívajú najhektickejšie obdobie počas
dvojročných príprav na šampionát.
Najprísnejšie opatrenia v Európe
Za najväčší problém v oboch mestách sa však považuje doprava a jej následné prehustenie. Bratislava
očakáva, že až 85 % návštevníkov docestuje vlastným autom."V spolupráci so Zelenou vlnou
Slovenského rozhlasu sme pripravili projekt, ktorý bude monitorovať hustotu dopravy v meste,"
informoval Ftáčnik. Primátor Raši predpokladá, že situácia v súvislosti s dopravou bude o čosi
jednoduchšia ako v Bratislave. "Nie všetci fanúšikovia z USA a z Kanady prídu autami. Dúfam však, že
sme na to dobre pripravení."Počas šampionátu si fanúšikovia budú musieť zvyknúť i na nadštandardné
bezpečnostné opatrenia. Organizátori potvrdili, že sú najprísnejšie v Európe. "Mentalita ľudí nie je taká,
aby sme mohli halu otvoriť dokorán," uviedol Handl, ktorý zároveň poukazuje aj na dva prípravné zápasy
Slovenska so Švédskom, kde bezpečnostná služba našla u niektorých aj strelné zbrane. S argumentmi o
nezvládnutí situácie pri vstupe do Steel Arény počas oboch zápasov preto nesúhlasí. "Opatrenia sú

nastavené dostatočne. Urobíme ešte niekoľko úprav, aby fanúšikovia na ploche pred arénou mali čo
najviac informácií, čo si môžu do arény doniesť a čo nie a aby mali čas odložiť si veci v pripravených
úschovniach," povedal Handl.
Riadny balík peňazí
Do organizácie šampionátu vložili obe mestá aj nemalé peniaze. Bratislava až 56 miliónov eur do
rekonštrukcie zimného štadióna. Zisky zo šampionátu si rozdelí medzinárodná hokejová federácia, ako
aj Slovenský zväz ľadového hokeja. Bratislava v tejto súvislosti spolu s Ekonomickou univerzitou
pripravuje štúdiu o prínose majstrovstiev sveta. "Nemožno ho merať len peniazmi. Ak zanecháme dojem
priateľského a pohostinného mesta, máme šancu, že sa na Slovensko vrátia," povedal Ftáčnik. "Cítime
ako veľkú šancu zviditeľniť sa a ľudí tu dotiahnuť aj v budúcnosti, a to aj s blížiacim sa rokom 2013, keď
budeme Európskym hlavným mestom kultúry," doplnil Raši.
Niektoré rady pre návštevníkov MS:
nenoste veľkú sumu peňazí, radšej ich rozdeľte na dvoje
peňaženku noste skryto pri sebe, nie v zadnom vrecku nohavíc
pri platení neukazujte celý obsah peňaženky
využite šeky a platobné karty
vyhýbajte sa tlačeniciam a miestam s veľkým množstvom ľudí
dbajte na opatrnosť pri vyberaní peňazí z bankomatu a banky
por
Marek Poracký
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57. Banky podporujú vzdelávanie
[Téma: Ekonomická univerzita; banky.sk; 26/04/2011; Barbora Valková]
AUTOR - Barbora Valková
Viaceré banky vytvorili programy a granty určené na podporu vzdelávania. Ide väčšinou o organizovanie
súťaží, finančnú podporu prednášok odborníkov alebo o obstaranie výpočtovej techniky.
Jednou z najznámejších bánk v tejto oblasti je Tatra banka. V rámci programu Nadácie Tatra banky
Osobnosti osobne organizuje spolu s neziskovou organizáciou Virtual Scientific Laboratories a
Ekonomickou univerzitou v Bratislave prednášky nositeľov Nobelových cien. Okrem toho, v
spolupráci s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika prináša verejnosti prednášky svetovo
uznávaných profesorov ekonómie. Ďalší jej program Vzdelávanie na úrovni podporuje debarierizáciu
univerzít. So Slovenským rozhlasom a Vysokou školou múzických umení realizuje projekt kvalifikovanej
hudobnej praxe, vzdelávania študentov a mladých absolventov VŠMU. Venuje sa tiež zlepšeniu kvality
vzdelávania talentovaných rómskych detí. V roku 2011 daruje do knižníc slovenských univerzít celkovo
8000 výtlačkov z jej knižnej edície.
Vzdelávanie podporuje aj Nadácia Slovenskej sporiteľne. Spolupracuje s 15 vysokými školami na
Slovensku, na ktorých podporila 18 projektov sumou viac ako 35 tisíc eur. S Nadáciou pre deti
Slovenska realizuje projekt Poznaj svoje peniaze. "V roku 2010 odštartoval projekt Cvičná banka, v
rámci ktorého študenti Obchodnej akadémie Imricha Karvaša v Bratislave prakticky skúšajú, ako to
funguje v banke. Softvér im umožňuje nacvičiť si, ako sa počíta rating klienta, zakladá účet či volia
platobné karty," píše sa v tlačovej správe nadácie. V spolupráci s týždenníkom Trend organizujú na 55
stredných školách diskusné kluby zamerané výlučne na ekonomické témy pod názvom Myslím
ekonomicky.
ČSOB banka vytvorila študentský program HlavaPäta. "Tento jedinečný projekt, ktorý sme ako prví
pripravili pre študentov vysokých škôl, realizujeme s neziskovou organizáciou Junior Achievement
Slovensko. V rámci neho sme minulý rok zorganizovali prvú súťaž pre študentov Ekonomickej
univerzity v Bratislave," vysvetľuje hovorkyňa ČSOB banky Zuzana Francúzová, "Na celodennom
stretnutí riešili zadanie, ktoré sme im pripravili – vytvoriť nový sporiaci produkt s konkurenčnou výhodou,"

dodáva.
Nadácia VÚB banky podporuje polročné pobyty zahraničných profesorov ekonómie na slovenských
vysokých školách. Vyhlasuje súťaž Economicus, v ktorej sa udeľuje cena za najlepšiu vedeckú prácu v
oblasti ekonómie a financií uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch. Má dlhodobé
partnerstvo s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Podporila napríklad projekty elektronických kníh na
objednávku pre nevidiacich, digitálnu knižnicu historických periodík a digitalizáciu vzácnych historických
kníh. "VÚB banka tento rok spolu s agentúrou Istropolitana Ogilvy uviedla internetový projekt pre deti ZŠ
zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti. Táto online hra učí deti ako správne hospodáriť s
peniazmi," hovorí Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.
Dexia banka poskytla pomoc v rámci grantového programu Moderné regióny piatim školám a dvom
knižniciam. Išlo napríklad o podporu interaktívnej učebne v Základnej škole na Jenisejskej ulici v
Košiciach, vybavenej najmodernejšou technikou. Majú sa tam konať rôzne kurzy pre učiteľov a rodičov,
ale aj prednášky odborníkov z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
UniCredit bank pomáha tak, že najmä základným a materským školám daruje vyradené počítače,
tlačiarne, prípadne servery. "Okrem podpory neziskového sektora formou vyradenej elektroniky
UniCredit Bank podporuje aj aktivity neziskových organizácií pôsobiacich na regionálnej úrovni v oblasti
sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a výskumu," hovorí Jana Voberová, PR špecialista
UniCredit banky.
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58. Bratislavské letisko sa pripravuje na zvýšenú prevádzku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/04/2011; Aero - Letiská; SITA]
BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - Bratislavské letisko neočakáva v súvislosti s blížiacimi sa
Majstrovstvami sveta (MS) v ľadovom hokeji z prevádzkového hľadiska výraznejšie problémy. Obdobný
jednorazový nápor letov si v uplynulých rokoch už vyskúšalo. "Samozrejme, letisko podujatie
nepodceňuje. Máme vytvorený vlastný realizačný tím, ktorý sa pravidelne stretáva k prevádzkovej
stránke podujatia," informovala agentúru SITA hovorkyňa letiska v Bratislave Dana Madunická. Letisko
sa pripravuje na obsluhu zvýšeného počtu lietadiel a cestujúcich, čo sa prejaví aj vo vytvorení
dostatočných kapacít na státie lietadiel a vo zvýšenej ochrane. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť
plynulosť a bezpečnosť leteckej prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia pravidelných letov.
Zo zvýšeného záujmu o leteckú dopravu pre svetový šampionát hokeji chcú profitovať viaceré letiská v
regióne, okrem bratislavského a košického najmä viedenské. "Dôležité budú nielen lety pre fanúšikov,
ale i vybavenie samotných športových tímov. V súčasnosti je ešte predčasné konkretizovať, akú skladbu
letov a objemy cestujúcich v súvislosti s MS očakávame. Celkový počet zahraničných návštevníkov bude
predovšetkým závisieť od toho, ktoré tímy sa stretnú v divácky najatraktívnejších - štvrťfinálových,
semifinálových zápasoch a najmä finále," uviedla ďalej Madunická. Letecké spoločnosti budú podľa nej
práve tomu priebežne prispôsobovať svoju ponuku.
Už teraz je však isté, že na bratislavskom letisku bude nad rámec pravidelných letov posilnené o jeden
let denne letecké spojenie z a do Prahy a Košíc. Na oboch trasách budú prepravcovia lietať trikrát za
deň. "Rovnako máme nahlásené dva charterové lety zo Švédska a jeden let z Prahy s českou
reprezentáciou," pokračovala Madunická.
Letisko v Bratislave je v kontakte s hlavným organizátorom hokejového šampionátu, ako aj mestom
Bratislava a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Plánuje totiž poskytnúť priestor pre uvítacie
stánky alebo iné formy sprostredkovania informácií po príchode účastníkov a návštevníkov turnaja. Na
podobných podujatiach je to na vstupných letiskách obvyklé, dodala Madunická. Vyškolení dobrovoľníci,
študenti cestovného ruchu Ekonomickej univerzity v Bratislave, budú počas MS v hokeji
zabezpečovať podporu nielen tímom pri vybavovaní formalít, ale aj poskytovať informácie prilietavajúcim
cestujúcim. "Rovnako chystáme pre cestujúcich drobné prekvapenia na letisku počas celého
šampionátu," dodala Madunická.
SITA
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59. Stabilný dolár aj kvôli eurozóne i tragédii v Japonsku
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 28/04/2011; Webnoviny.sk; WBN/PR]

BRATISLAVA 28. apríla (WBN/PR) - Bývalý generálny kontrolór USA, Charles A. Bowsher, diskutoval v
rámci svojej návštevy na Slovensku na Ekonomickej univerzite s odbornou komunitou na tému stabilita
amerického dolára a vyhliadky americkej ekonomiky na najbližších 5 rokov. Podujatie organizovalo
univerzitné Centrum severoamerických štúdií (CNAS) v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.
Charles A. Bowsher počas svojej prednášky na základe historických udalostí a politiky jednotlivých vlád
demonštroval ekonomický vývoj Spojených štátov, ktoré sa v priebehu storočia zmenili z najväčšieho
veriteľa na najzadlženejšiu krajinu sveta. Postupný nárast dlhu Bowsher prisudzuje najmä nevhodnej
kombinácii daňovej politiky a vládnym výdavkom, ako aj spôsobu financovania vojen, do ktorých boli
USA priamo zapojené.
Ako pozitívny príklad Bowsher uviedol politiku vlády Billa Clintona, za ktorého vlády sa podarilo
dosiahnuť rozpočtový prebytok. Pozitívny trend skončil s nástupom Busha ml., keď sa USA vrátili na
cestu rýchleho zadlžovania a vysokých rozpočtových deficitov. Nárast verejného dlhu v prvej dekáde 21.
storočia pripisuje najmä štyrom faktorom – nízkym daniam, záchranou finančných inštitúcií, nákladom na
systém zdravotného poistenia a vojnám v Afganistane a Iraku. Ročné priemerné náklady na vojnu pritom
odhaduje na 200 – 300 miliárd dolárov v kontraste s oficiálnymi odhadmi na úrovni 100 miliárd dolárov
ročne.
Spojené štáty sú v súčasnosti najzadlženejším štátom sveta, keď ich dlh dosiahol výšku 15 biliónov
dolárov, z čoho polovicu dlžia veriteľom v Číne a Japonsku. Bowsherovým receptom na boj s rekordnou
zadlženosťou je vyvážené zvýšenie daní a zníženie vládnych výdavkov. Jeho názor tak korešponduje aj
s plánom na zníženie deficitu do roku 2020, predstavený americkým prezidentom Obamom pred dvoma
týždňami, ktoré majú Spojené štáty ochrániť pred kolapsom. Bowsher zároveň ako nutný predpoklad
zdôrazňuje politickú dohodu medzi demokratmi a republikánmi. Zadlženosť USA nepovažuje za vážny
problém len pre vlastnú krajinu, ale spája ho tiež s nedozernými dôsledkami v prípade dlhodobého
neriešenia pre celú svetovú ekonomiku. Súčasnú dôveru v americký dolár pripisuje najmä nejasnej
budúcnosti eurozóny a tragédii v Japonsku, ktoré majú významný vplyv na dôveru v euro a jen.
Charles A. Bowsher pôsobil vo funkcii generálneho kontrolóra Spojených štátov amerických a riaditeľa
Hlavného účtovníckeho úradu (GAO) po dobu 15 rokov. Viedol a pôsobil taktiež v inštitúciách a
audítorských komorách dozerajúcich nad súkromnými, ako aj verejnými financiami a burzovými
obchodmi na NASDAQ. V súčasnosti pôsobí v správnych radách viacerých významných inštitútov a
nadácií a v poradných orgánoch niekoľkých univerzít. Je držiteľom piatich čestných doktorátov z
univerzít vrátane Yale, Univerzity Chicago, Štátnej univerzity v Ohio a Univerzity Illinois.
Centrum severoamerických štúdií ako pracovisko Ekonomickej univerzity ašpiruje na lídra
progresívneho a inovatívneho prístupu k VŠ vzdelávaniu na Slovensku. Získava stále viac záujemcov o
štúdium internacionalizáciou pedagogického zboru a intenzívnou podnikateľsko-akademickou
spoluprácou. Spoluprácu rozvíja tiež so severoamerickými univerzitami a inštitúciami, pričom prináša na
Slovensko cenné americké a kanadské know-how, atraktívne i pre expertnú komunitu. Zameraním na
uplatniteľné poznatky a riešenie prípadových štúdií sa centrum usiluje prinášať vzdelanie v anglickom
jazyku schopné konkurencie na širšej medzinárodnej úrovni.
Informácie poskytol Ľubomír Billý, marketingový manažér Centra severoamerických štúdií EU v
Bratislave
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60. Staronové vedenie
[Téma: Rektor EU; Trend; 07/04/2011; 14/2011; s.: 67; SPOLOČENSKÁ RUBRIKA; orf]
06.04.2011 / orf
V polovici marca inaugurovala Ekonomická univerzita v Bratislave nové vedenie po tom, ako sa
koncom minulého roka uskutočnili voľby rektora a dekanov fakúlt. Rektorom na ďalšie päťročné
obdobie sa opäť stal Rudolf Sivák, ktorý v príhovore akademickej obci a hosťom vyzdvihol zlepšujúce
sa vzťahy univerzity so zahraničnými školami aj s podnikateľskou praxou. Na poste prorektorov sa udiali
iba minimálne zmeny - predchádzajúca prorektorka pre manažovanie akademických projektov Anetta
Čaplánová sa stala prorektorkou pre vedu a doktorandské štúdium. Na jej miesto nastúpila Jana
Mikócziová. Svoje posty si obhájili dekan Fakulty podnikového manažmentu Ľuboslav Szabo, dekan
Fakulty hospodárskej informatiky Michal Fendek, dekan Národohospodárskej fakulty Ján Lisý, dekanka
Fakulty medzinárodných vzťahov Ľudmila Lipková, ako aj dekan Podnikovohospodárskej fakulty so
sídlom v Košiciach Michal Tkáč. Novými sa naopak stali Štefan Žák, ktorý povedie Obchodnú fakultu, a
čerstvo vzniknutá Fakulta aplikovaných jazykov bude mať v čele Líviu Adamcovú.
? 2011 TREND Holding, spol. s r.o.
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61. III. Ročník ankety Slovenka roka
[Téma: Rektor EU; beauty.sk; 07/04/2011; TS]
AUTOR - TS
Anketa Slovenka roka vstupuje do svojho tretieho ročníka. Je dôstojným pokračovateľom podujatia,
ktoré Slovenka organizovala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pod názvom Žena a Muž roka.
Pravidlá sa mierne zmenili, k redakcii Slovenky sa pridal ďalší veľký partner - Rozhlas a televízia
Slovenska - ale zmysel ankety zostáva rovnaký: ukázať verejnosti skutočné osobnosti, výnimočné a
úspešné ženy.
Ktorá získa najkrajší titul?
"Asi ťažko nájsť krajší titul, ako je SLOVENKA ROKA. Preto je pre mňa cťou byť predsedom nominačnej
komisie," vyznal sa minister kultúry SR Daniel Krajcer na tlačovej besede, ktorou odštartoval tretí ročník
ankety."Priznám sa, mám rád dámsku spoločnosť a ženy, ale dokonca si ich aj vážim, čo potvrdzuje aj
to, že na ministerstve kultúry majú ženy významné zastúpenie aj na riadiacich postoch", dodal.
Novinárom sa predstavili členovia komisie, ktorá vyberala adeptky na tohoročný titul, aj väčšina
nominovaných dám, ktoré priznali, že sa cítia poctené i dojaté a väčšina z nich skromne tvrdí, že
nomináciu chápu ako ocenenie a zviditeľnenie pracoviska, kde pôsobia alebo ho vedú.
"Anketa je príležitosťou ukázať ženy nielen ako matky, krásne stvorenia, ale aj úspešné
spolupracovníčky. Poďakovať sa im a povedať, že mnohé veci robia lepšie ako muži," povedal minister
kultúry a jeho slová potvrdila aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, ktorá už po tretí
raz prevzala záštitu nad anketou Slovenka roka. "Vítam každú príležitosť, kde sa môžu prezentovať
výnimočné ženy, ktoré dokážu skĺbiť prácu s rodinou a byť úspešné ako vedkyne, lekárky, podnikateľky a často sú úspešnejšie ako muži," uviedla. Ak sa minulý rok do hlasovania zapojilo štyridsaťpäťtisíc
čitateľov a televíznych divákov, je to dôkaz, že anketa je populárna a verejnosť víta možnosť dozvedieť
sa o výnimočných ženách.
"Každá pracujúca žena, aj tá vysoko postavená, rieši rovnaké problémy. Okrem práce musí zvládnuť aj
rodinu a nečakané prekážky, ktoré jej osud postaví do cesty. Príbehy úspešných, ktoré predstavíme v
tejto ankete, môžu byť aj motiváciou pre iné ženy , ktoré stoja na vážnej životnej križovatke, riešia
problém a nevedia, ako ďalej," pripomenula Mária Reháková, riaditeľka Vydavateľstva STAR production
ďalší z dôvodov, prečo sa redakcia Slovenky rozhodla po niekoľkých rokoch vrátiť k ankete, ktorej
začiatky siahajú do roku 1990.
Aj generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková považuje za česť byť partnerom ankety, ktorá ukazuje
mladým ľuďom iné vzory ako kráse missky a prisľúbila, že medailóny jednotlivých nominovaných dám
prinesie aj Slovenský rozhlas. Vyslovila presvedčenie, že galaprogram z vyhlásenia výsledkov ankety,
ktorý bude Slovenská televízia vysielať v priamom prenose 23. mája, bude opäť dobrým programom.
Zárukou by mal byť tím tvorcov pod taktovkou režiséra Petra Nunéza.
Výber nominácií bol tohto roku ťažký - potvrdili to aj ďalší členovia komisie, rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave Rudolf Sivák i zástupca spoločnosti Unipharma Prievidza 1. slovenská
lekárnická spoločnosti Dalibor Suchánek. Aj preto sa stalo, že tohto roku sú v kategórii Zdravotníctvo
napokon štyri nominácie. O víťazke každej zo siedmich kategórií i celkovej víťazke - Slovenke roka 2011
- rozhodnú čitatelia a diváci hlasovaním.
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62. Jurzyca chce spoplatniť aj časť denných študentov
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 08/04/2011; Tomáš Nejedlý]
Školné by mali platiť aj niektorí študenti denného štúdia. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS)
navrhuje spoplatniť štúdium programov v cudzom jazyku. 51498380
Študijný odbor v cudzom jazyku bude spoplatnený," vyhlásil po rokovaní s rektormi vysokých škôl.
Poplatky by mali platiť študenti od nového roka.
Už študujúcich magistrov a inžinierov sa pripravovaná zmena nedotkne. Z bakalárov budú platiť tí, ktorí
budú chcieť pokračovať v cudzojazyčnom štúdiu na druhom stupni. Zmena sa dotkne zhruba tisícky
študentov - štúdium v angličtine, nemčine či vo francúzskom jazyku ponúka len zopár slovenských škôl.
Každý študent by mal mať navyše možnosť doštudovať rovnaký program aj bezplatne - v slovenčine.
"Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom jazyku," dodal minister
Jurzyca. O legislatívnom zámere súčasne vyhlásil päťtýždňovú verejnú diskusiu.
Rektorom sa zmena páči. "Vítame toto opatrenie, pretože tak získame príspevok na vyššie prevádzkové
náklady, ktoré máme na programy v angličtine," hovorí rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Beáta Kosová. Po anglicky študuje na škole zhruba stovka študentov, ďalších sto navštevuje programy s
predmetmi vo francúzštine. "Pravdepodobne by sme nešli nad výšku platby za externé štúdium,"
odhaduje rektorka výšku školného v prípade, že by zmena prešla v parlamente. Bakalári by tak zaplatili

za rok štúdia od 550 do 720 eur.
Ministerstvo školstva chce školným rozviazať ruky univerzitám, ktoré by chceli učiť cudzojazyčne. "Keď
škola ponúkne bezplatný anglický program, vystavuje sa riziku, že sa jej tam prihlási kopec zahraničných
študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo," tvrdí poradca ministra Peter Mederly. Hoci
slovenské školy ponúkajú cudzojazyčné programy už dlhšie, zahraniční študenti im zatiaľ "dvere
nevyvalili".
Aktuálne študuje na Slovensku 3 500 zahraničných študentov, najmä Česi, Gréci a Nóri. Na
Ekonomickej univerzite v Bratislave študuje v cudzom jazyku približne 150 študentov, z cudziny je
každý tretí. "Pedagógovia, ktorí vyučujú cudzojazyčne, by takto mohli byť motivovaní aj odmenami z
prostriedkov, ktoré zaplatia študenti," víta Jurzycov návrh rektor školy Rudolf Sivák.
Tomáš Nejedlý
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63. Jurzyca chce spoplatniť aj časť denných vysokoškolákov
[Téma: Rektor EU; HN; 08/04/2011; s.: 2; SLOVENSKO; Tomáš Nejedlý]
Vysoké školy. Denných študentov, ktorí sa učia v angličtine či nemčine, čakajú od nového roka poplatky.
Škola musí mať aj bezplatný program v slovenčine.
Bratislava - Školné by mali platiť aj niektorí študenti denného štúdia. "Študijný odbor v cudzom jazyku
bude spoplatnený," vyhlásil minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚDS) po rokovaní s rektormi
vysokých škôl. Poplatky by mali platiť študenti od nového roka.
Dvojička v slovenčine
Už študujúcich magistrov a inžinierov sa pripravovaná zmena nedotkne. Z bakalárov budú platiť tí, ktorí
budú chcieť pokračovať v cudzojazyčnom štúdiu na druhom stupni. Zmena sa dotkne zhruba tisícky
študentov - štúdium v angličtine, nemčine či vo francúzskom jazyku ponúka len zopár slovenských škôl.
Každý študent by mal mať navyše možnosť doštudovať rovnaký program aj bezplatne v slovenčine.
"Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom jazyku," dodal minister
Jurzyca. O legislatívnom zámere súčasne vyhlásil päťtýždňovú verejnú diskusiu. Rektorom sa zmena
páči. "Vítame toto opatrenie, pretože tak získame príspevok na vyššie prevádzkové náklady, ktoré máme
na programy v angličtine," hovorí rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Beáta Kosová. Po
anglicky študuje na škole zhruba stovka študentov, ďalších sto navštevuje programy s predmetmi vo
francúzštine. "Pravdepodobne by sme nešli nad výšku platby za externé štúdium," odhaduje rektorka
výšku školného v prípade. Bakalári by tak zaplatili za rok štúdia od 550 do 720 eur. Ministerstvo školstva
chce školným rozviazať ruky univerzitám, ktoré by chceli učiť cudzojazyčne. "Keď škola ponúkne
bezplatný anglický program, vystavuje sa riziku, že sa jej tam prihlási kopec zahraničných študentov,
ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo," tvrdí poradca ministra Peter Mederly. Hoci školy ponúkajú
cudzojazyčné programy už dlhšie, zahraniční študenti im zatiaľ "dvere nevyvalili".
Odmeny pre učiteľov
Aktuálne študuje u nás 3 500 zahraničných študentov, najmä Česi, Gréci a Nóri. Na Ekonomickej
univerzite v Bratislave študuje v cudzom jazyku približne 150 študentov, z cudziny je každý tretí.
"Pedagógovia, ktorí vyučujú cudzojazyčne, by takto mohli byť motivovaní aj odmenami z prostriedkov,
ktoré zaplatia študenti," víta Jurzycov návrh rektor školy Rudolf Sivák.
Tomáš Nejedlý
Ďalšie zmeny, ktoré chystá Jurzyca
- dĺžka externého štúdia sa predĺži o rok (napr. bakalár sa bude študovať 4 roky)
- ruší sa trojdelenie vysokých škôl na univerzitné, odborné a nezaradené vysoké školy
- školy budú môcť obsadiť miesta profesorov a docentov aj odborníkmi bez titulu
- odbory budú garantovať kolektívy pedagógov, nie jedna osoba, čo školám rozviaže ruky pri hodnotení
kvalít pedagóga
- súkromné školy získajú prístup k financiám pre vedu a výskum (cca 100 miliónov eur)
Jurzyca po stretnutí s rektormi vyhlásil päťtýždňovú verejnú diskusiu na tému spoplatnenie študijných
odborov v cudzom jazyku. Snímka: HN/Peter Mayer
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64. Minister školstva Eugen Jurzyca chce spoplatniť denné vysokoškolské
štúdium v cudzom jazyku
; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; Z domova; Katarína Ottová]
Pavol Šrámek, moderátor: "Minister školstva Eugen Jurzyca informoval Slovenskú rektorskú konferenciu
o veľkej novele vysokoškolského zákona. Je to začiatok sľúbenej 5-týždňovej verejnej diskusie o
zmenách, ktorými chce skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie. Slovo má Katarína Ottová."
Katarína Ottová, redaktorka: "Zmien je viac ako 50 a jednou z nich je aj to, že sa za denné štúdium v
cudzom jazyku bude platiť."
Eugen Jurzyca, minister školstva: "Aby naši študenti mali možnosť študovať denne bezplatné štúdium,
tak každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine."
Katarína Ottová, redaktorka: "Prečo to minister plánuje, vysvetľuje jeho poradca Peter Mederly tým, že
nie je možné vyberať školné od cudzincov a od našich nie. Podľa rektora Ekonomickej univerzity
Rudolfa Siváka sú cudzinci v jeho škole v menšine, pokiaľ ide o štúdium v angličtine, francúzštine alebo
nemčine."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Dve tretiny sú to študenti ktorí sú zo Slovenska, jedna
tretina zo zahraničia."
Katarína Ottová, redaktorka: "So spoplatnením štúdia v cudzom jazyku rektori problém nemajú. Rudolf
Sivák hovorí, že týchto učiteľov budú môcť platiť zo školného a že ide o nadštandardnú formu štúdia.
Pokiaľ ide o otázku kvality tohto štúdia, Peter Mederly hovorí:"
Peter Mederly, poradca ministra školstva: "Keď postaví škola anglický program a pošle tam učiteľa, ktorí
nevie vôbec po anglicky, tak sa vystavuje riziku, že na tú hodinu príde niekto z akreditačnej komisie a
vysoká škola dôjde o všetko. O akreditáciu na všetky programy v tom odbore."
Katarína Ottová, redaktorka: "Spoplatnenie sa dotkne najmä študentov. Čo na to hovoria?"
Študentka: "Ja si nemyslím že to je správne, pretože kvalita cudzích jazykov na našich vysokých školách
je už aj tak dosť zlá, myslím si že štúdium v cudzom jazyku by malo byť samozrejmosťou na našich
univerzitách."
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65. Jazykovo nadaní zaplatia
[Téma: Rektor EU; SME; 08/04/2011; s.: 2; Spravodajstvo; zp, sita]
V cudzojazyčných programoch plánuje ministerstvo školné aj za denné štúdium.
Bratislava. Študenti, ktorí študujú vysokú školu v cudzom jazyku, by mali platiť školné aj v prípade, že ide
o denné štúdium. Minister školstva Eugen Jurzyca z SDKÚ hovorí, že týmto krokom chce zamedziť, aby
na Slovensko chodili zadarmo študovať cudzinci. Slovákom odporúča študijné programy v slovenskom
jazyku. "Každý program musí mať dvojičku v slovenčine." Ministerstvo podrobnosti návrhu neoznámilo,
nevedelo ani, koľkí cudzinci a Slováci študujú na Slovensku v cudzom jazyku. Na Ekonomickej
univerzite, ktorá má viaceré cudzojazyčné programy, prevažujú Slováci. "Len asi tretina sú cudzinci,"
povedal rektor Rudolf Sivák. Asi 160 Slovákov študuje na jeho univerzite v cudzom jazyku.
"Podporujeme ich v tom, keďže ide o talentovaných a jazykovo zdatných študentov," hovorí Sivák. Po
zmene by sa snažil Slovákom školné kompenzovať. "Zrejme motivačnými štipendiami." Jurzyca už raz
pred poslancami pripustil spoplatnenie dennej formy. Po kritike opozície svoj zámer na druhý deň
dementoval. Dnes školné platia iba externisti.
(zp, sita)
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66. Jazykovo nadaní zaplatia
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 07/04/2011; Z domova; (zp, sita)]

AKTUALIZOVANÉ 21:03
V cudzojazyčných programoch plánuje ministerstvo školné aj za denné štúdium.BRATISLAVA. Študenti,
ktorí študujú vysokú školu v cudzom jazyku, by mali platiť školné aj v prípade, že ide o denné štúdium.
Minister školstva Eugen Jurzyca z SDKÚ hovorí, že týmto krokom chce zamedziť, aby na Slovensko
chodili zadarmo študovať cudzinci.
Slovákom odporúča študijné programy v slovenskom jazyku. "Každý program musí mať dvojičku v
slovenčine."Ministerstvo podrobnosti návrhu neoznámilo, nevedelo ani, koľkí cudzinci a Slováci študujú
na Slovensku v cudzom jazyku.
Na Ekonomickej univerzite, ktorá má viaceré cudzojazyčné programy, prevažujú Slováci. "Len asi
tretina sú cudzinci," povedal rektor Rudolf Sivák.
Asi 160 Slovákov študuje na jeho univerzite v cudzom jazyku. "Podporujeme ich v tom, keďže ide o
talentovaných a jazykovo zdatných študentov," hovorí Sivák. Po zmene by sa snažil Slovákom školné
kompenzovať. "Zrejme motivačnými štipendiami."
Jurzyca už raz pred poslancami pripustil spoplatnenie dennej formy. Po kritike opozície svoj zámer na
druhý deň dementoval.
Dnes školné platia iba externisti.
(zp, sita)
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67. Jurzyca sa púšťa do ďalšej orby vysokého školstva
[Téma: Rektor EU; tvnoviny.sk; 07/04/2011; SITA / TVNOVINY.sk]
Chce napríklad spoplatniť vzdelávanie v cudzích jazykoch.
BRATISLAVA, 07.04.2011 16:32 | SITA / TVNOVINY.sk
Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) sa púšďa do ďalšej "orby" vysokého školstva. Svoju
predstavu mal o vysokých školách jeho predchodca Ján Mikolaj (SNS) a bez povšimnutia nenechal túto
oblasť ani terajší minister. Chce napríklad spoplatniť vzdelávanie v cudzích jazykoch
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák hovorí, že jeho škola ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine. Každý z nich študuje približne 50 až 60 poslucháčov. Priznal, že
motivovať pedagógov týchto programov je náročné.
"Spoplatnená forma by umožnila, aby časť prostriedkov, ktoré študenti v cudzom jazyku zaplatia ako
školné, sa dala použiť aj na odmenu učiteľov," povedal Sivák.
Novela zákona, ktorú pripravuje rezort, má riešiť viac ako 50 zmien. Mala by napríklad predĺžiť externé
štúdium či zmeniť akreditačné pravidlá.
Slovenské vysoké školstvo dlhodobo čelí kritike, že kvalitou zaostáva za zvyškom sveta. Pomôcť by vraj
mohlo napríklad, keby sa viac peňazí sústredilo na niekoľkých najlepších školách.
Z dostupných informácií nie je známe, ako bude Jurzyca postupovať v tejto oblasti.
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68. Minister školstva Eugen Jurzyca chce spoplatniť denné vysokoškolské
štúdium v cudzom jazyku
; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; Z domova; Katarína Ottová]
Juraj Jedinák, moderátor: "Minister školstva Eugen Jurzyca informoval Slovenskú rektorskú konferenciu
o veľkej novele vysokoškolského zákona. Je to začiatok sľúbenej 5-týždňovej verejnej diskusie o
zmenách, ktorými chce skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie. Jednou z 55 zmien je aj to, že sa za denné
štúdium v cudzom jazyku bude platiť. Slovo má Katarína Ottová."
Katarína Ottová, redaktorka: "Skvalitnenie vzdelávania chce šéf rezortu dosiahnuť viacerými krokmi.
Napríklad vysoké školy budú mať väčšiu autonómiu, ale aj zodpovednosť. V prípade pochybenia im
hrozia tvrdšie sankcie. Ďalším z krokov chce minister Eugen Jurzyca zabezpečiť, aby externisti dostali
rovnako kvalitné vzdelanie ako denní, alebo napríklad bude musieť škola zverejňovať aj to, či sú
pedagógovia študentom k dispozícii celý týždeň, alebo trebárs len 2 hodiny. Zmien je viac ako 50 a

jednou z nich je aj to, že sa za denné štúdium v cudzom jazyku bude platiť."
Eugen Jurzyca, minister školstva: "Aby naši študenti mali možnosť študovať denne bezplatné štúdium,
tak každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine."
Katarína Ottová, redaktorka: "Prečo to minister plánuje, vysvetľuje jeho poradca Peter Mederly tým, že
nie je možné vyberať školné od cudzincov a od našich nie."
Peter Mederly, poradca ministra školstva: "Škola keď ponúkne anglický program, sa vystavuje riziku, že
sa jej tam prihlási kopu zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo."
Katarína Ottová, redaktorka: "Podľa rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka sú cudzinci v
jeho škole v menšine, pokiaľ ide o štúdium v angličtine, francúzštine alebo nemčine."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Dve tretiny sú to študenti ktorí sú zo Slovenska, jedna
tretina zo zahraničia."
Katarína Ottová, redaktorka: "So spoplatnením štúdia v cudzom jazyku rektori problém nemajú. Rudolf
Sivák hovorí, že týchto učiteľov budú môcť platiť zo školného a že ide o nadštandardnú formu štúdia.
Pokiaľ ide o otázku kvality tohto štúdia, Peter Mederly hovorí:"
Peter Mederly, poradca ministra školstva: "Keď postaví škola anglický program a pošle tam učiteľa, ktorí
nevie vôbec po anglicky, tak sa vystavuje riziku, že na tú hodinu príde niekto z akreditačnej komisie a
vysoká škola dôjde o všetko. O akreditáciu na všetky programy v tom odbore."
Katarína Ottová, redaktorka: "Spoplatnenie sa dotkne najmä študentov. Čo na to hovoria?"
Anketa
Opýtaný 1: "Ja si nemyslím že to je správne, pretože kvalita cudzích jazykov na našich vysokých školách
je už aj tak dosť zlá, myslím si že štúdium v cudzom jazyku by malo byť samozrejmosťou na našich
univerzitách a preto si myslím, že to nič nerieši a len vrchná veda by mala prístup k tomu kvalitnému
vzdelaniu."
Opýtaný 2: "Ja si myslím, že určite denné štúdium by nemalo byť spoplatňované, takže nie, nepáči sa mi
to."
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69. Jurzyca navrhuje spoplatnenie denného štúdia v cudzích jazykoch
[Téma: Rektor EU; pravda.sk; 07/04/2011; SITA]
SITA | 7. apríla 2011 17:32
Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ) chce od budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť
denné štúdium programov v cudzom jazyku. Vo štvrtok tento zámer spolu s ďalšími 55 zmenami v rámci
pripravovanej vysokoškolskej novely predstavil na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.
Všetky spoplatnené programy v cudzom jazyku by však musela škola ponúkať aj v slovenskej mutácii.
"Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom jazyku," vyhlásil na
tlačovej konferencii po zasadnutí Jurzyca. Rezort v marci dementoval medializované informácie, že v
tomto volebnom období uvažuje nad plošným školným pre denných študentov na vysokých školách.
Argumentoval, že vláda vo svojom programovom vyhlásení nemá uvedené spoplatnenie dennej formy
vysokoškolského štúdia.
Poradca ministra a spoluautor pripravovanej vysokoškolskej novely Peter Mederly tvrdí, že si
spoplatnenie programov vyučovaných v cudzích jazykoch vyžaduje súčasná situácia. Podľa predpisov
EÚ totiž musia zahraniční študenti študovať na našich školách za tých istých podmienok ako domáci.
"Keď škola ponúkne bezplatný anglický program, vystavuje sa riziku, že sa jej tam prihlási kopec
zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo," konštatuje Mederly. Spoplatnenie má
zároveň motivovať vysoké školy, aby mali viac cudzojazyčných programov.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák hovorí, že jeho škola ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine. Každý z nich študuje približne 50 až 60 poslucháčov. "V dvoch
tretinách sú to študenti zo Slovenska, jedna tretina zo zahraničia," uviedol Sivák.
V súčasnosti študenti za vzdelávanie v cudzom jazyku neplatia. Sivák priznáva, že motivovať pedagógov
týchto programov je náročné. Každý učiteľ, ktorý prednáša v cudzom jazyku, musí vynaložiť omnoho
viac času a energie na prípravu kvalitnej prednášky. Ekonomická univerzita týchto učiteľov osobitne
odmeňuje, a to mimo dotačných zdrojov, ktoré musí získať. "Spoplatnená forma by umožnila, aby časť
prostriedkov, ktoré študenti v cudzom jazyku zaplatia ako školné, sa dala použiť aj na odmenu učiteľov,"
povedal Sivák.

Späť na obsah

70. JURZYCA: Navrhuje spoplatnenie denného VŠ štúdia v cudzích jazykoch
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 07/04/2011; SITA]
dnes 17:20 – BRATISLAVA
Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od budúceho roka umožniť vysokým školám
spoplatniť denné štúdium programov v cudzom jazyku. Dnes tento zámer spolu s ďalšími 55 zmenami v
rámci pripravovanej vysokoškolskej novely predstavil na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.
Všetky spoplatnené programy v cudzom jazyku by však musela škola ponúkať aj v slovenskej mutácii.
"Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom jazyku," vyhlásil na
tlačovej konferencii po zasadnutí Jurzyca. Rezort v marci dementoval medializované informácie, že v
tomto volebnom období uvažuje nad plošným školným pre denných študentov na vysokých školách.
Argumentoval, že vláda vo svojom programovom vyhlásení nemá uvedené spoplatnenie dennej formy
vysokoškolského štúdia.
Poradca ministra a spoluautor pripravovanej vysokoškolskej novely Peter Mederly tvrdí, že si
spoplatnenie programov vyučovaných v cudzích jazykoch vyžaduje súčasná situácia. Podľa predpisov
EÚ totiž musia zahraniční študenti študovať na našich školách za tých istých podmienok ako domáci.
"Keď škola ponúkne bezplatný anglický program, vystavuje sa riziku, že sa jej tam prihlási kopec
zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo," konštatuje Mederly. Spoplatnenie má
zároveň motivovať vysoké školy, aby mali viac cudzojazyčných programov.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák hovorí, že jeho škola ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine. Každý z nich študuje približne 50 až 60 poslucháčov. "V dvoch
tretinách sú to študenti zo Slovenska, jedna tretina zo zahraničia," uviedol Sivák. V súčasnosti študenti
za vzdelávanie v cudzom jazyku neplatia. Sivák priznáva, že motivovať pedagógov týchto programov je
náročné. Každý učiteľ, ktorý prednáša v cudzom jazyku, musí vynaložiť omnoho viac času a energie na
prípravu kvalitnej prednášky. Ekonomická univerzita týchto učiteľov osobitne odmeňuje, a to mimo
dotačných zdrojov, ktoré musí získať. "Spoplatnená forma by umožnila, aby časť prostriedkov, ktoré
študenti v cudzom jazyku zaplatia ako školné, sa dala použiť aj na odmenu učiteľov," povedal Sivák.
ZDROJ - SITA
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71. Zmeny pre vysoké školy: Koniec štúdia v cudzom jazyku zadarmo?
[Téma: Rektor EU; cas.sk; 07/04/2011; SITA]
Včera 16:28 - Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od budúceho roka umožniť vysokým
školám spoplatniť denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Dnes tento zámer spolu s ďalšími 55 zmenami v rámci pripravovanej vysokoškolskej novely predstavil
na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie. Všetky spoplatnené programy v cudzom jazyku by však
musela škola ponúkať aj v slovenskej mutácii. "Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť
spoplatnený v cudzom jazyku," vyhlásil na tlačovej konferencii po zasadnutí Jurzyca. Rezort v marci
dementoval medializované informácie, že v tomto volebnom období uvažuje nad plošným školným pre
denných študentov na vysokých školách. Argumentoval, že vláda vo svojom programovom vyhlásení
nemá uvedené spoplatnenie dennej formy vysokoškolského štúdia.
Poradca ministra a spoluautor pripravovanej vysokoškolskej novely Peter Mederly tvrdí, že si
spoplatnenie programov vyučovaných v cudzích jazykoch vyžaduje súčasná situácia. Podľa predpisov
EÚ totiž musia zahraniční študenti študovať na našich školách za tých istých podmienok ako domáci.
"Keď škola ponúkne bezplatný anglický program, vystavuje sa riziku, že sa jej tam prihlási kopec
zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo," konštatuje Mederly. Spoplatnenie má
zároveň motivovať vysoké školy, aby mali viac cudzojazyčných programov.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák hovorí, že jeho škola ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine. Každý z nich študuje približne 50 až 60 poslucháčov. "V dvoch
tretinách sú to študenti zo Slovenska, jedna tretina zo zahraničia," uviedol Sivák. V súčasnosti študenti
za vzdelávanie v cudzom jazyku neplatia. Sivák priznáva, že motivovať pedagógov týchto programov je
náročné. Každý učiteľ, ktorý prednáša v cudzom jazyku, musí vynaložiť omnoho viac času a energie na
prípravu kvalitnej prednášky. Ekonomická univerzita týchto učiteľov osobitne odmeňuje, a to mimo
dotačných zdrojov, ktoré musí získať. "Spoplatnená forma by umožnila, aby časť prostriedkov, ktoré
študenti v cudzom jazyku zaplatia ako školné, sa dala použiť aj na odmenu učiteľov," povedal Sivák.
AUTOR - SITA
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72. Jurzyca chce spoplatniť vysokoškolské štúdium v cudzích jazykoch
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 07/04/2011; Z domova; SITA]
Podľa predpisov únie musia zahraniční študenti študovať na našich vysokých školách za tých istých
podmienok ako domáci. Ministerstvo sa obáva ich prílevu.
BRATISLAVA. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ) chce od budúceho roka umožniť vysokým
školám spoplatniť denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Dnes tento zámer spolu s ďalšími 55 zmenami v rámci pripravovanej vysokoškolskej novely predstavil
na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.
Všetky spoplatnené programy v cudzom jazyku by však musela škola ponúkať aj v slovenskej mutácii.
"Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom jazyku," vyhlásil na
tlačovej konferencii po zasadnutí Jurzyca.
Plošné spoplatnenie nechcú
Rezort v marci dementoval medializované informácie, že v tomto volebnom období uvažuje nad plošným
školným pre denných študentov na vysokých školách. Argumentoval, že vláda vo svojom programovom
vyhlásení nemá uvedené spoplatnenie dennej formy vysokoškolského štúdia.
Poradca ministra a spoluautor pripravovanej vysokoškolskej novely Peter Mederly tvrdí, že si
spoplatnenie programov vyučovaných v cudzích jazykoch vyžaduje súčasná situácia. Podľa predpisov
EÚ totiž musia zahraniční študenti študovať na našich školách za tých istých podmienok ako domáci.
"Keď škola ponúkne bezplatný anglický program, vystavuje sa riziku, že sa jej tam prihlási kopec
zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo," konštatuje Mederly. Spoplatnenie má
zároveň motivovať vysoké školy, aby mali viac cudzojazyčných programov.
Programy majú desiatky študentov
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák hovorí, že jeho škola ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine. Každý z nich študuje približne 50 až 60 poslucháčov.
"V dvoch tretinách sú to študenti zo Slovenska, jedna tretina zo zahraničia," uviedol Sivák. V súčasnosti
študenti za vzdelávanie v cudzom jazyku neplatia.
Sivák priznáva, že motivovať pedagógov týchto programov je náročné. Každý učiteľ, ktorý prednáša v
cudzom jazyku, musí vynaložiť omnoho viac času a energie na prípravu kvalitnej prednášky.
Ekonomická univerzita týchto učiteľov osobitne odmeňuje, a to mimo dotačných zdrojov, ktoré musí
získať.
"Spoplatnená forma by umožnila, aby časť prostriedkov, ktoré študenti v cudzom jazyku zaplatia ako
školné, sa dala použiť aj na odmenu učiteľov," povedal Sivák.
SITA
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73. Jurzyca chce spoplatniť cudzie jazyky na dennom štúdiu
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 07/04/2011; TASR]
Ministerstvo školstva pod vedením Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS) zamýšľa spoplatniť študijný program v
rámci denného štúdia v cudzom jazyku na vysokých školách (VŠ). Zámer je súčasťou pripravovanej
novely vysokoškolského zákona, ktorý dnes minister predstavil rektorom VŠ na zasadnutí Slovenskej
rektorskej konferencie.
Rezort chce spoplatnením cudzojazyčných programov zamedziť, aby na Slovensko prichádzali cudzinci
študovať zadarmo a zároveň motivovať slovenské VŠ, aby mali viac takýchto programov.
Minister upozornil, že vysokoškoláci by zaplatili iba za ten študijný program, ktorý by mal "dvojča" v
slovenčine. "Každý našinec môže študovať v cudzom jazyku bezplatne po slovensky," zdôraznil.
Podľa rektora Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Rudolfa Siváka, pedagógovia, ktorí vyučujú
cudzojazyčne, by takto mohli byť motivovaní aj odmenami z prostriedkov, ktoré zaplatia študenti. Na EU
podľa neho v súčasnosti študuje v cudzom jazyku tretina cudzincov, zvyšok sú Slováci.
Poradca ministra a spoluautor vysokoškolskej novely Peter Mederly povedal, že ak škola napr. ponúkne

v angličtine matematiku a štúdium je zadarmo, "tak na ten program sa môže prihlásiť celá Európa v
istom zmysle." Podľa predpisov Európskej únie totiž musia zahraniční študenti študovať za takých
podmienok ako domáci.
Ak sa však podľa neho navrhne, že aj Slováci môžu zaplatiť za cudzojazyčný program, tak škola môže
vyberať poplatok aj od zahraničných študentov.
Cieľom opatrenia je podľa Mederlyho práve podpora tvorby programov v cudzích jazykoch na
slovenských VŠ. "V súčasnosti nemajú školy žiadnu motiváciu také programy robiť."
Novela VŠ zákona, ktorú pripravuje rezort, má riešiť viac ako 50 zmien, ministerstvo tvrdí, že cieľom má
byť zvyšovanie kvality. Ňou chce napr. predĺžiť externé štúdium či zmeniť akreditačné pravidlá.
Súkromné VŠ by mali tiež nárok na peniaze zo štátneho rozpočtu na ich vedeckú činnosť.
Odborná verejnosť môže návrh pripomienkovať päť týždňov. Ak by návrh novely prešiel aj v parlamente
a podpísal ju prezident, platila by od 1. januára 2012.
TASR
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74. Jurzyca chce spoplatnenie denného štúdia v cudzích jazykoch
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 07/04/2011; SITA]
AUTOR - SITA
Podľa predpisov EÚ musia zahraniční študenti študovať na našich vysokých školách za tých istých
podmienok ako domáci. Rezort sa obáva ich prílevu.
BRATISLAVA 7. apríla (WEBNOVINY) – Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od
budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Dnes tento zámer spolu s ďalšími 55 zmenami v rámci pripravovanej vysokoškolskej novely predstavil
na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie. Všetky spoplatnené programy v cudzom jazyku by však
musela škola ponúkať aj v slovenskej mutácii.
"Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom jazyku," vyhlásil na
tlačovej konferencii po zasadnutí Jurzyca. Rezort v marci dementoval medializované informácie, že v
tomto volebnom období uvažuje nad plošným školným pre denných študentov na vysokých školách.
Argumentoval, že vláda vo svojom programovom vyhlásení nemá uvedené spoplatnenie dennej formy
vysokoškolského štúdia. Poradca ministra a spoluautor pripravovanej vysokoškolskej novely Peter
Mederly tvrdí, že si spoplatnenie programov vyučovaných v cudzích jazykoch vyžaduje súčasná situácia.
Podľa predpisov EÚ totiž musia zahraniční študenti študovať na našich školách za tých istých
podmienok ako domáci.
"Keď škola ponúkne bezplatný anglický program, vystavuje sa riziku, že sa jej tam prihlási kopec
zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo," konštatuje Mederly. Spoplatnenie má
zároveň motivovať vysoké školy, aby mali viac cudzojazyčných programov.
Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák hovorí, že jeho škola ponúka tri študijné programy v
angličtine, nemčine a francúzštine. Každý z nich študuje približne 50 až 60 poslucháčov. "V dvoch
tretinách sú to študenti zo Slovenska, jedna tretina zo zahraničia," uviedol Sivák. V súčasnosti študenti
za vzdelávanie v cudzom jazyku neplatia.
Sivák priznáva, že motivovať pedagógov týchto programov je náročné. Každý učiteľ, ktorý prednáša v
cudzom jazyku, musí vynaložiť omnoho viac času a energie na prípravu kvalitnej prednášky.
Ekonomická univerzita týchto učiteľov osobitne odmeňuje, a to mimo dotačných zdrojov, ktoré musí
získať. "Spoplatnená forma by umožnila, aby časť prostriedkov, ktoré študenti v cudzom jazyku zaplatia
ako školné, sa dala použiť aj na odmenu učiteľov," povedal Sivák.
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75. Ekonomická univerzita v Bratislave je pripravená poskytnúť svojim študentom
štipendium
; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Lucia Hurajtová]
Lucia Hurajtová, redaktorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave je pripravená v prípade spoplatnenia
študijného programu v cudzom jazyku na vysokých školách poskytnúť svojim študentom štipendium.

Uviedol to jej rektor Rudolf Sivák."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V prípade, že by novela zákona o
vysokých školách uzákonila povinnosť platiť denných študentov za formu štúdia v anglickom,
francúzskom alebo ďalšom jazyku, Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto študentom bude
poskytovať štipendiá, aby ich tak motivovala pre takúto formu štúdia jednotlivých študijných programov v
cudzom jazyku. Boli by to štipendiá pre domácich, aj pre zahraničných študentov, pretože tie podmienky
pre študentov zo Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."
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76. Novela vysokoškolského zákona, ktorú pripravuje rezort, má riešiť viac ako 50
zmien
; Infolumen; Z domova; Kristína Hatarová]
Boris Koróni, moderátor Rádia Lumen: "Novela vysokoškolského zákona, ktorú pripravuje rezort, má
riešiť viac ako 50 zmien. Ministerstvo tvrdí, že cieľom má byť zvyšovanie kvality. Má sa napríklad predĺžiť
externé štúdium, či zmeniť akreditačné pravidlá. Súkromné vysoké školy by mali tiež nárok na peniaze
zo štátneho rozpočtu na ich vedeckú činnosť. Odborná verejnosť môže návrh pripomienkovať 5 týždňov.
Ak by návrh novely prešiel aj v parlamente a podpísal by ju prezident, platila by od 1. januára 2012."
Kristína Hatarová, moderátorka Rádia Lumen: "V prípade spoplatnenia študijného programu v cudzom
jazyku na vysokých školách sú niektoré z nich ochotné poskytnúť svojim študentom štipendiá. Jednou z
takých vysokých škôl je Ekonomická univerzita v Bratislave. Uviedol to jej rektor Rudolf Sivák."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V prípade, že by novela zákona o
vysokých školách uzákonila povinnosť platiť denných študentov za formu štúdia v anglickom,
francúzskom, alebo ďalšom jazyku, Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto študentom bude
poskytovať štipendiá, aby ich tak motivovala pre takúto formu štúdia jednotlivých študijných programov v
cudzom jazyku. Boli by to štipendiá pre domácich aj pre zahraničných študentov, pretože tie podmienky
pre študentov zo Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."
Kristína Hatarová, moderátorka Rádia Lumen: "Ministerstvo školstva chce spoplatnením dennej formy
cudzojazyčných študijných programov zamedziť, aby na Slovensko prichádzali cudzinci študovať
zadarmo. Zároveň chce ministerstvo motivovať slovenské vysoké školy, aby mali viac takýchto
programov."
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77. V prípade školného zavedie Ekonomická univerzita štipendiá
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 09/04/2011; Z domova; SITA]
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca chce od budúceho
roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
BRATISLAVA. V prípade, že ministerstvo školstva uzákoní školné pre poslucháčov denného štúdia
programov v cudzom jazyku, Ekonomická univerzita v Bratislave plánuje študentom poplatky
kompenzovať.
"Uvažujeme, že im budeme poskytovať štipendiá, aby sme ich motivovali pre štúdium v cudzom jazyku,"
povedal rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Nárok na príspevok by mali domáci aj
zahraniční poslucháči. Podľa nariadenia Bruselu totiž musia byť študijné podmienky na jednej škole pre
všetkých občanov Európskej únie totožné. Ekonomická univerzita chce, aby na cudzojazyčných
programoch študovalo čo najviac ľudí. "Ak by mali za to platiť, predpokladáme, že záujem klesne,"
hovorí Sivák.
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od
budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Podmienkou je, aby škola ponúkala rovnaký program aj v bezplatnej slovenskej mutácii. Školné má
podľa rezortu motivovať rektorov zriaďovať viac programov vyučovaných v cudzom jazyku a tiež
zabrániť prílevu zahraničných poslucháčov. Ekonomická univerzita v súčasnosti ponúka tri študijné
programy v angličtine, nemčine a francúzštine.
Z viac ako 150 poslucháčov je zo zahraničia len každý tretí. "V dvoch tretinách sú to študenti zo

Slovenska," povedal Sivák. Záujem o štúdium v cudzom jazyku sa podľa neho každoročne zvyšuje. Len
tento rok sa na štúdium v angličtine prihlásilo trojnásobne viac záujemcov, než mohla škola prijať. Boli to
najmä študenti zo Slovenska.
SITA
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78. V prípade školného zavedie Ekonomická univerzita štipendiá
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 09/04/2011; SITA]
V prípade, že ministerstvo školstva uzákoní školné pre poslucháčov denného štúdia programov v
cudzom jazyku, Ekonomická univerzita v Bratislave plánuje študentom poplatky kompenzovať.
"Uvažujeme, že im budeme poskytovať štipendiá, aby sme ich motivovali pre štúdium v cudzom jazyku,"
povedal rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Nárok na príspevok by mali domáci aj
zahraniční poslucháči. Podľa nariadenia Bruselu totiž musia byť študijné podmienky na jednej škole pre
všetkých občanov Európskej únie totožné. Ekonomická univerzita chce, aby na cudzojazyčných
programoch študovalo čo najviac ľudí. "Ak by mali za to platiť, predpokladáme, že záujem klesne,"
hovorí Sivák.
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od
budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Podmienkou je, aby škola ponúkala rovnaký program aj v bezplatnej slovenskej mutácii. Školné má
podľa rezortu motivovať rektorov zriaďovať viac programov vyučovaných v cudzom jazyku a tiež
zabrániť prílevu zahraničných poslucháčov. Ekonomická univerzita v súčasnosti ponúka tri študijné
programy v angličtine, nemčine a francúzštine. Z viac ako 150 poslucháčov je zo zahraničia len každý
tretí. "V dvoch tretinách sú to študenti zo Slovenska," povedal Sivák. Záujem o štúdium v cudzom jazyku
sa podľa neho každoročne zvyšuje. Len tento rok sa na štúdium v angličtine prihlásilo trojnásobne viac
záujemcov, než mohla škola prijať. Boli to najmä študenti zo Slovenska.
ZDROJ - SITA
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79. V prípade školného zavedie Ekonomická univerzita štipendiá
[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 09/04/2011; Webnoviny.sk; SITA]
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca chce od budúceho
roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
BRATISLAVA 9. apríla (WEBNOVINY) - V prípade, že ministerstvo školstva uzákoní školné pre
poslucháčov denného štúdia programov v cudzom jazyku, Ekonomická univerzita v Bratislave plánuje
študentom poplatky kompenzovať.
"Uvažujeme, že im budeme poskytovať štipendiá, aby sme ich motivovali pre štúdium v cudzom jazyku,"
povedal rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Nárok na príspevok by mali domáci aj
zahraniční poslucháči. Podľa nariadenia Bruselu totiž musia byť študijné podmienky na jednej škole pre
všetkých občanov Európskej únie totožné. Ekonomická univerzita chce, aby na cudzojazyčných
programoch študovalo čo najviac ľudí. "Ak by mali za to platiť, predpokladáme, že záujem klesne,"
hovorí Sivák.
V súčasnosti platia za vysokú školu len externisti. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS) chce od
budúceho roka umožniť vysokým školám spoplatniť aj denné štúdium programov v cudzom jazyku.
Podmienkou je, aby škola ponúkala rovnaký program aj v bezplatnej slovenskej mutácii. Školné má
podľa rezortu motivovať rektorov zriaďovať viac programov vyučovaných v cudzom jazyku a tiež
zabrániť prílevu zahraničných poslucháčov.
Ekonomická univerzita v súčasnosti ponúka tri študijné programy v angličtine, nemčine a francúzštine.
Z viac ako 150 poslucháčov je zo zahraničia len každý tretí. "V dvoch tretinách sú to študenti zo
Slovenska," povedal Sivák. Záujem o štúdium v cudzom jazyku sa podľa neho každoročne zvyšuje. Len
tento rok sa na štúdium v angličtine prihlásilo trojnásobne viac záujemcov, než mohla škola prijať. Boli to
najmä študenti zo Slovenska.
Popis foto: Ilustračné foto: SITA/Dušan Hein
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80. Za štúdium v cudzom jazyku sa bude zrejme platiť
[Téma: Rektor EU; aktualne.sk; 11/04/2011; Domov; Stanislava Harkotová]
Bratislava - Denné štúdium v cudzom jazyku sa od budúceho roka na slovenských verejných vysokých
školách zrejme spoplatní.
Študenti dostanú od ministra školstva na výber: buď študovať program v cudzom jazyku a platiť alebo
ostať pri slovenčine a mať štúdium zadarmo.
Tie školy, ktoré totiž vytvoria ponuku štúdia v angličtine či nemčine, musia študentom ponúknuť ten istý
odbor v štátnom jazyku. "Každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine, ak má byť spoplatnený v cudzom
jazyku," povedal šéf rezortu školstva Eugen Jurzyca.
Štúdium budú môcť garantovať mimoriadnymi titulmi
Nepozdáva sa im vzdelávať cudzích zadarmo
Jeho poradca Peter Mederly tvrdí, že plán spoplatniť odbory vedené v cudzom jazyku si vyžaduje
súčasná situácia. Podľa neho totiž slovenské verejné školstvo nahráva na smeč zahraničným
študentom.
"Na daný program sa môže v istom zmysle prihlásiť aj celá Európa a všetci, ktorí prídu, musia študovať
zadarmo, lebo norma hovorí, že musia študovať za tých istých podmienok ako domáci študenti. Školy sa
teda vystavujú riziku, že budú musieť zahraničných študentov vzdelávať zadarmo" povedal.
Podľa Mederlyho je spoplatnenie odborov v cudzom jazyku zároveň motiváciou pre VŠ. "Je to podpora
tvorby výučby v cudzom jazyku. V súčasnosti školy nemajú záujem takéto programy vytvárať," podotkol.
Mikolaj: Je to nekorektné
Podľa exministra školstva Jána Mikolaja je návrh o spoplatnení denného štúdiu v cudzom jazyku
nekorektný a dokonca diskriminačný. "Problém vidím v tom, že nadaní študenti musia zrazu platiť. Oni si
ten program vyberajú práve kvôli tomu, že je v cudzom jazyku. Je to dobrovoľný prínos ich kvalifikácii, že
vyštudujú v cudzom jazyku. Prečo by mali za to platiť?" reagoval pre Aktuálne.sk.
Mikolaj sa zároveň pýtal, ako bude minister riešiť kombinované programy, z ktorých je istá časť v
cudzom jazyku.
Štát podľa neho bude zároveň diskriminovať zahraničných študentov. "Asi im ušla filozofia aj legislatíva
Európskej únie. Takto stavajú pre študentov, ktorí často zvyšujú úroveň našich škôl, bariéru,"
konštatoval poslanec SNS.
Študovať na Slovensku chceli Peruánci i Haiťania
Ekonomická univerzita poskytne štipendiá
Vysoké školy ponúkajú programy v cudzom jazyku zatiaľ len sporadicky. Tri študijné odbory vedie
napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, a to v angličtine, nemčine a francúzštine.
Jej rektor Rudolf Sivák priblížil, že v každom programe študuje okolo 60 študentov. Cudzinci však
tvoria v ročníku menšinu. "V dvoch tretinách sú to študenti zo Slovenska," povedal.
Úroveň jazyka si skontrolujú
Mederly pripomína, že spoplatnenie zatlači i na kvalitu odboru v cudzom jazyku. Na jeho úroveň bude
dohliadať Akreditačná komisia.
"Ak škola postaví taký program a pošle tam učiteľa, ktorý nevie dobre napríklad po anglicky, tak sa
vystavuje riziku, že na hodinu príde niekto z komisie a vysoká škola môže prísť o všetko, pretože
poskytuje program, ktorý nemá úroveň," upozornil.
Jurzyca pritvrdil. Chyby si odnesú celé VŠ odbory
Popis foto: Chcú u nás študovať cudzinci na bezplatných programoch?

Popis foto: Podľa Mikolaja zákon nezohľadňuje nadaných študentov a núti ich platiť, aj keď by nemuseli.
Popis foto: Minister pripomína, že každý odbor v cudzom jazyku musí mať svoju slovenskú bezplatnú
dvojičku.
Stanislava Harkotová
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81. Minister školstva informoval Slovenskú rektorskú konferenciu o veľkej novele
vysokoškolského zákona
; Žurnál Rádia Regina; Z domova; Jana Balková]
Jana Balková, redaktorka: "Minister školstva Eugen Jurzyca informoval Slovenskú rektorskú konferenciu
o veľkej novele vysokoškolského zákona. Skvalitnenie vzdelávania chce dosiahnuť napríklad väčšou
autonómiou vysokých škôl. Ďalším z krokov je, aby externisti dostali rovnako kvalitné vzdelanie ako
denní študenti. Jednou z 55 zmien je aj to, že za denné štúdium v cudzom jazyku sa bude platiť."
Eugen Jurzyca, minister školstva: "Aby naši študenti mali možnosť študovať denne bezplatné štúdium,
tak každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine."
Jana Balková, redaktorka: "Podľa rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka ide o
nadštandardné štúdium a týchto učiteľov budú môcť platiť zo školného. Čo na to ale hovoria študenti,
ktorých sa spoplatnenie týka?"
Anketa
Opýtaný 1: "Ja si nemyslím že to je správne, pretože kvalita cudzích jazykov na našich vysokých školách
je už aj tak dosť zlá, myslím si, že štúdium v cudzom jazyku by malo byť samozrejmosťou na našich
univerzitách a preto si myslím že to nič nerieši a len vrchná vrstva by mala prístup k tomu kvalitnému
vzdelaniu."
Opýtaný 2: "Ja si myslím, že určite denné štúdium by nemalo byť spoplatňované, takže nie, nepáči sa mi
to."
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82. Ekonomická univerzita si chce udržať záujem o cudzojazyčné štúdium
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 11/04/2011; HNonline; TASR]
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave je pripravená v prípade spoplatnenia študijného programu v
cudzom jazyku na vysokých školách (VŠ) poskytnúť svojim študentom štipendium. Uviedol to rektor EU
Rudolf Sivák.
Ministerstvo školstva pod vedením Eugena Jurzycu (SDKÚ-DS) uvažuje o spoplatnení dennej formy
cudzojazyčných študijných programov. Chce takto zamedziť, aby na Slovensko prichádzali cudzinci
študovať zadarmo a zároveň chce motivovať slovenské VŠ, aby mali viac takýchto programov.
Rektor EU Sivák pripustil, že ak by zámer, ktorý je súčasťou pripravovanej novely vysokoškolského
zákona prešiel, záujem študentov o cudzojazyčné štúdium by mohol poklesnúť. "Na to, aby sme ich
motivovali, vyčleníme zo štipendijného fondu určité prostriedky, ktoré by slúžili na pokrytie nákladov pri
eventuálnom zavedení spoplatnenia štúdia v cudzom jazyku," vysvetlil Sivák.
EU poskytuje v súčasnosti programy v nemčine, francúzštine a angličtine. Štipendiá by získali nielen
Slováci, ale aj zahraniční študenti, pretože v rámci Európskej únie musia byť podmienky štúdia rovnaké.
Podľa Siváka záujem poslucháčov o štúdium v inom jazyku ako domácom stúpa každým rokom. Tieto
programy vyučujú pedagógovia EU i zahraniční učitelia.
EU začala vyučovať v nemčine ako prvá univerzita v roku 1992. O jednotlivé programy majú záujem
zhruba 50 študenti, jednu tretinu tvoria cudzinci. Študentov láka štúdium v inom jazyku aj pre dvojité
diplomy, ktoré môžu získať po štúdiu.
Poradca ministra a spoluautor vysokoškolskej novely Peter Mederly povedal, že ak škola napr. ponúkne
v angličtine matematiku a štúdium je zadarmo, "tak na ten program sa môže prihlásiť celá Európa v
istom zmysle." Podľa predpisov Európskej únie totiž musia zahraniční študenti študovať za takých
podmienok ako domáci.

Minister školstva uviedol, že vysokoškoláci by zaplatili iba za ten študijný program, ktorý by mal "dvojča"
v slovenčine. "Každý našinec môže študovať v cudzom jazyku bezplatne po slovensky," zdôraznil.
Novela VŠ zákona, ktorú pripravuje rezort, má riešiť viac ako 50 zmien, ministerstvo tvrdí, že cieľom má
byť zvyšovanie kvality. Má napr. predĺžiť externé štúdium či zmeniť akreditačné pravidlá. Súkromné VŠ
by mali tiež nárok na peniaze zo štátneho rozpočtu na ich vedeckú činnosť.
Odborná verejnosť môže návrh pripomienkovať päť týždňov. Ak by návrh novely prešiel aj v parlamente
a podpísal ju prezident, platila by od 1. januára 2012.
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83. Spoplatnenie štúdia
; Hlavné správy; Z domova; Anna Vojteková]
MODERÁTOR: Lucia Farkasová, Vlado Vondrák
Lucia Farkasová, moderátorka TA3: "Denní študenti, ktorí študujú na vysokej škole v cudzom jazyku, si
za vzdelanie pravdepodobne zaplatia. Navrhuje to minister školstva."
Vlado Vondrák, moderátor TA3: "Časť denného štúdia chce spoplatniť pre zahraničných aj pre domácich
študentov. Rektori to vítajú, naopak študentom sa pripravovaná zmena nepáči."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Chcete študovať na vysokej škole v anglickom, nemeckom či inom
cudzom jazyku? Pripravte si peňaženky. Minister školstva chce od budúceho roka spoplatniť denné
štúdium v cudzom jazyku. Dôvod? Zahraniční študenti musia študovať na vysokých školách za takých
istých podmienok ako domáci a tu je háčik."
Peter Mederly, poradca ministra školstva: "Škola, keď ponúkne anglický program, sa vystavuje riziku, že
sa jej tam prihlási kopu zahraničných študentov, ktorých bude musieť vzdelávať zadarmo."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Navrhovaná zmena sa páči hlavne rektorom. Zabezpečiť vzdelávanie
v cudzom jazyku je podľa nich oveľa finančne náročnejšie ako v slovenčine."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Na to, aby niekto učil po anglicky, po francúzsky alebo
po nemecky dekan ho musí stimulovať. Nový systém umožňuje to, že ak bude učiť, tak je možné, aby
bol odmeňovaný aj z tých prostriedkov, ktoré študenti platia."
Juraj Tilesch, predseda Študentskej rady vysokých škôl: "Pravdepodobne budeme proti takémuto kroku.
Nemyslím, že je to nejaký veľký rozdiel, aby ten pedagóg učil v slovenskom jazyku alebo v nejakom
inom jazyku."
Karol Klobušický, štrajkový výbor študentov: "Celkovom máme pocit, že minister školstva Jurzyca si
pomýlil ministerstvo školstva s ministerstvom financií a má pocit, že dôležité je všetko spoplatniť. Keď to
bude spoplatnené, bude to fungovať."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Naše vysoké školy navštevuje okolo 3500 zahraničných študentov. V
cudzom jazyku však študujú niekde aj dve tretiny Slovákov. Ústava ale hovorí, že naši občania majú
právo na bezplatné vzdelanie na vysokých školách."
Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS), minister školstva: "Aby naši študenti mali možnosť študovať jedine
bezplatné štúdium, tak každý odbor musí mať dvojičku v slovenčine."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "V programovom vyhlásení vláda nehovorí o spoplatnení denného
štúdia. Minister však ešte v marci pripustil, že táto téma je na diskusiu. Proti tento raz nie je ani Igor
Matovič, ktorého sa nepozdávalo spoplatnenie externého štúdia."
Igor Matovič (nezávislý), poslanec NR SR: "Chápem tento úmysel ministra."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Takže nebudete sa ho snažiť ani vyvrátiť?"
Igor Matovič (nezávislý), poslanec NR SR: "Keď to pán minister vyargumentuje, tak asi nie."
Anna Vojteková, redaktorka TA3: "Tieto, ale aj ďalšie navrhované zmeny by mali začať platiť od

budúceho roka. Tí bakalári alebo magistri, ktorí začali študovať bezplatne, štúdium rovnako bezplatne aj
ukončia. Anna Vojteková, TA3."
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84. Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých školách v
cudzom jazyku
; Správy Rádia VIVA; Z domova; Igor Štefuca]
Igor Štefuca, moderátor Rádia VIVA: "Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých
školách v cudzom jazyku. Chce takto zamedziť, aby na Slovensko prichádzali cudzinci študovať
zadarmo a zároveň chce motivovať slovenské vysoké školy, aby mali viac takýchto programov. Rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák sa obáva, že ak táto zmena prejde, záujem o cudzojazyčné
štúdium poklesne. Univerzita preto bude nútená pripraviť pre študentov motivačný program."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity Bratislava: "Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto
študentom bude poskytovať štipendiá, aby ich tak motivovala pre takúto formu štúdia jednotlivých
študijných programov v cudzom jazyku. Boli by to štipendiá pre domácich aj zahraničných študentov,
pretože tie podmienky pre študentov zo Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."
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85. Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých školách v
cudzom jazyku
; Veľké správy; Z domova; Jana Belovičová]
Vláda má v pláne spoplatniť denné študijné programy na vysokých školách v cudzom jazyku. Chce takto
zamedziť, aby na
Slovensko prichádzali cudzinci študovať zadarmo, a zároveň chce motivovať slovenské vysoké školy,
aby mali viac takýchto
programov. Rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák sa obáva, že ak táto zmena prejde, záujem
o cudzojazyčné štúdium
poklesne. Univerzita bude preto nútená pripraviť pre študentov motivačný program.
"Ekonomická univerzita uvažuje, že týmto študentom bude poskytovať štipendiá, aby ich tak
motivovala pre takúto formu štúdia
v jednotlivých študijných programoch v cudzom jazyku. Boli by to štipendiá aj pre domácich aj pre
zahraničných študentov,
pretože tie podmienky pre študentov zo Slovenska a z krajín Európskej únie musia byť totožné."
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86. Externých študentov čakajú zmeny
; Televízne noviny; Z domova; Andrea Šprochová]
Patrik Švajda, moderátor TV Markíza: "Novo prijatí externisti už nebudú chodiť zadarmo na vysokú
školu. Od septembra všetci zaplatia bez ohľadu na to, čo chcú študovať. Ministerstvo školstva pre nich
chystá aj ďalšie novinky. Na bakalársky titul budú čakať o rok dlhšie. Vysokoškoláci sa obávajú, že si rok
navyše budú musieť aj zaplatiť."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "To, že všetci externisti budú platiť, je definitívne. Platenie
školného rozdelilo študentov na dva tábory."
Tomáš Charvát, predseda Študentskej komory PF UK: "Nesúhlasíme s plošným spoplatnením externého
štúdia. V čase narastajúcich výdavkov na všetko už dnes evidujeme študentov, ktorí si platenie štúdia
nemôžu dovoliť."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že inkasovanie od
externistov je v poriadku. Ak kvôli poplatkom študenti prejdú na dennú formu, môže to zvýšiť kvalitu
vzdelávania. Externistov od platenia uchránia iba skvelé výsledky. 10% z nich dostane prospechové
štipendium. Toto nie je jediná novinka. V budúcnosti by sa mala zmeniť aj dĺžka štúdia. Konečné
rozhodnutie je na študentovi, či využije rok navyše. Vysokoškoláci sa ale obávajú, že kvôli tomu zaplatia

viac."
Dĺžka externého štúdia
bakalárske štúdium teraz 3 roky po novom 4 roky
magisterské štúdium teraz 2 roky po novom 3 roky
Peter Mederly, spoluautor vysokoškolskej novely: "Celé školné, ktoré zaplatí študent za celé štúdium sa
nemôže zvýšiť. "
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Ešte je tam možnosť tá, že za bakalárske štúdium bude
iná čiastka a za magisterské."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Školné sa rozráta na toľko rokov, koľko chce vysokoškolák
študovať. To, čo zaplatí za trojročné bakalárske, zaplatí aj za štyri roky externého štúdia. Po novom by
mal študent vedieť hneď v prvom ročníku, koľko ho škola vyjde."
Príklad školného pre externistu
1 akademický rok napr. 800 €
3-ročné bakalárske štúdium 3 x 800 € = 2 400 €
4-ročné bakalárske štúdium 4 x 600 € = 2 400 €
Eugen Jurzyca (SDKÚ-DSD), minister školstva: "Už keď skončí druhý ročník, tak už je to problém prejsť
na inú školu preňho a vtedy, keď mu škola zvýši školné, tak on je v pasci."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Platenie za štúdium sa dotkne všetkých nových externých
študentov už v septembri. Ostatné novinky vysokoškolského zákona musí ešte schváliť vláda aj
parlament."
Andrea Šprochová, TV Markíza.

Späť na obsah

