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1. DOTAZNÍK MANAŽÉRA
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/04/2013; s.: 18; PROFILY; Daniela Mišurová]
Daniela Mišurová generálna riaditeľka DHL Express Slovakia
Do čoho ste investovali prvé zarobené peniaze?
Ak sa dobre pamätám, tak úplne prvú výplatu som minula na značkové tenisky.
Investícia, ktorá vám priniesla najvyšší zisk?
Doposiaľ ako najziskovejšiu vnímam investíciu do vzdelania a štúdia jazykov, ktoré mi pomohli pri štarte
mojej kariéry.
Obchod, ktorý sa vám naozaj nepodaril?
Patrím k ľuďom, ktorí skôr preferujú menej rizikové obchody a vždy si dobre rozmyslím, či sa oplatí daný
obchod uzavrieť. Aj pre moju opatrnosť si nespomínam na žiaden obchod, ktorý by sa skončil fiaskom.
Poučenie z krízy?
Že aj zlé veci sú na niečo dobré. Po príchode krízy sme museli u nás prejsť reštrukturalizáciou a zmenou
interných procesov, ktoré nám však okrem iného priniesli aj zvýšenie produktivity a zlepšenie servisu pre
zákazníkov.
Investičný tip?
Investície do komoditných mien, zlata, platiny... A v menšom množstve investície do amerických akcií.
Kto je kto
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po jej ukončení pracovala pre spoločnosť
International Trade Company. V spoločnosti DHL pracuje už štrnásty rok. Začínala na obchodnom
oddelení. Od roku 2009 vedie DHL Express Slovakia.
O spoločnosti:
DHL je súčasťou Deutsche Post DHL. Skladá sa zo štyroch divízií. Tieto fungujú pod vedením vlastných
divíznych centrál. Funkciu vedenia skupiny zastáva centrála Deutsche Post.
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2. Názor: Tomáš Mikulec: Energetická bezpečnosť? Najlepší marketing!
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 02/04/2013; energia.sk; Názor]
O energetickej bezpečnosti sa na Slovensku pred plynovou krízou v roku 2009 veľa nehovorilo,
bežnému občanovi bol tento pojem neznámy. V súčasnosti sa z energetickej bezpečnosti stala
najobľúbenejšia fráza investorov v oblasti energetiky. Najznámejšie energetické projekty, ktoré sú
realizované pod hlavičkou "dôležité pre zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska", sú ťažba uránu v
Jahodnej a projekt ropovodného prepojenia Bratislava – Schwechat.
Keď sa pojmom energetická bezpečnosť kryjú riziká
Napríklad ropovod Bratislava - Schwechat: je vysoko rizikový, ohrozuje zdroje vôd, kvalitu života
občanov a jeho ekonomická výhodnosť je diskutabilná. Ale čo je podstatné - zástancovia ropovodu
tomuto projektu nasadili punc energetickej bezpečnosti ako jedného z hlavných dôvodov podporujúcich
výstavbu tohto ropovodu. Zvyšuje im šance na výstavbu a pohotovo týmto pojmom odrážajú všetky
"doterné" otázky oponentov. Pojem energetická bezpečnosť sa stal pre podporovateľov tohto projektu

komunikačnou "modlou" aby obhájili, že tento projekt je naozaj dôležitý pre Slovensko. Na škodu veci je,
že si to myslia len oni a prezentujú tento argument ako nepriestrelný z dôvodu ochrany záujmov
Slovenska. Tento projekt totižto nie je vôbec strategický a ani nezvyšuje energetickú bezpečnosť
Slovenska. Je to čisto komerčný projekt.
Reálna energetická bezpečnosť
Pri používaní tohto pojmu je dôležité, aby ho spoločnosti nezneužívali pri každom komerčnom projekte.
Tak, ako sa pred plynovou krízou nehovorilo o energetickej bezpečnosti takmer vôbec, môže sa stať, že
sa opäť začne tento pojem ignorovať a Slovensko môže zostať nepripravené na ďalšiu "energetickú
krízu". A to nikto nechce, ale ani Slovensko si to nemôže pri toľkých problémoch v tejto oblasti dovoliť.
Investor projektu ropovodu Bratislava – Schwechat by sa mal radšej zaoberať reálnymi projektmi
diverzifikácie Slovenska, ktoré skutočne pomôžu Slovensku pri zvyšovaní energetickej bezpečnosti. Nie
na projekty, ktoré bezprostredne ohrozujú obyvateľov tejto krajiny a zvyšujú konkurencie schopnosť
zahraničnej rafinérie u našich západných susedov.
Tomáš Mikulec
Autor je študentom 3. ročníka Ekonomickej univerzity, Fakulty medzinárodných vzťahov. V bakalárskej
práci sa venoval téme energetickej bezpečnosti krajín V4. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia
Nie ropovodu cez Žitný ostrov.
© energia.sk
Autor - Názor
"Názor" je kratší obsahový formát portálu energia.sk, ktorého cieľom je prezentovať stanoviská a názory
odborníkov tretích strán. Text vyjadruje stanovisko jeho autora, nie stanovisko portálu energia.sk.
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3. Slovenská asociácia strojných inžinierov
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 02/04/2013; Dve percentá; Pravda.sk]
STUBA GREEN TEAM (SGT) je študentský tím VYVÍJAJÚCI študentskú FORMULU, ktorý pôsobí na
pôde SjF STU pod záštitou Slovenskej asociácie strojných inžinierov.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 30808693
Sídlo: Námestia slobody 17, 812 31 Bratislava
Bankové spojenie: 0634961655/0900
Adresa webovej stránky: www.sgteam.eu
Kontakt: sgt@sgteam.eu
Oblasť pôsobenia: veda
Aktivity a projekty:
SGT vznikol v roku 2009 ako iniciatíva študentov Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave a pôsobí
na Strojníckej fakulte. Členmi tímu sú prioritne študenti I. a II. stupňa Strojníckej fakulty STU, ktorí sa
zaujímajú o auto-motošportovú techniku, elektroniku a firemný manažment.
Pre rozsiahlosť projektu sa osvedčila spolupráca aj so študentmi z iných fakúlt a univerzít (Fakulta
informatiky a informačných technológií STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU; Ekonomická
univerzita a Univerzita Komenského v Bratislave).
SGT už štvrtý rok VYVÍJA A KONŠTRUUJE PRETEKÁRSKE MONOPOSTY typu FORMULA s
elektrickým pohonom, s ktorými súťažne reprezentuje Slovensko na každoročných pretekoch Formula
Student v rôznych krajinách Európy (napr. okruhy F1 Silverstone, Hockenheim, Katalánsky okruh, Red
Bull Ring v Rakúsku a súťaže v Taliansku, Českej republike a Maďarsku). Stuba Green Team postavil vo
svojich začiatkoch vôbec prvý pretekársky elektromobil na Slovensku.
Na čo šli 2 % z dane v roku 2012:
Všetky prostriedky z 2% z dane boli v roku 2012 použité na vývoj a stavbu študentskej formuly SGTFE12, s ktorou sme na konci leta reprezentovali Slovensko na medzinárodnej súťaži Formula Student
Spain 2012 na katalánskom okruhu pri Barcelone.
Stavba automobilu na elektrický pohon je náročná na finančné prostriedky, najmä kvôli finančnej

náročnosti batérií (LiPol články). Všetky práce, ktoré je možné vykonať vo vlastnej réžii vykonávame
sami, čím sa zdokonaľujeme v odborných zručnostiach.
Prečo dať daň práve nám:
Projekt sa snaží o vdýchnutie života do súčasného systému školstva a o modernizáciu používaných
učebných metód. Práca na projekte študentom ukazuje, že teória vyučovaná na školách je pre prax
potrebná, no je nevyhnutné vedieť s teoretickými vedomosťami v praxi aj efektívne pracovať. Okrem
toho učí spolupráci budúcich odborníkov vo svojom odbore tak, aby neboli po nástupe do zamestnania,
či po začatí podnikania bez skúseností. Tento projekt vo všeobecnosti otvára študentom oči a rozširuje
obzory.
Projekt študentskej formuly však má prínos aj pre slovenskú verejnosť prostredníctvom podporovania a
rozvoja vedy a techniky medzi mladými nádejnými talentami, s čím chceme do budúcna určite
pokračovať a vychovávať ľudí schopných priniesť Slovensku opäť punc svetovej strojárskej špičky.
Študentská formula tiež oživuje záujem medzi stredoškolákmi o toto v súčasnosti tak dôležité odvetvie
(počet prihlásených študentov na SjF výrazne stúpol aj vďaka projektu študentskej formuly).
Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda.sk poskytnuté údaje overuje,
no v prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov,
právna forma, IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR.
Späť na zoznam uchádzačov o dve percentá dane
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4. Dunaj zmenia študenti na Temžu
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 03/04/2013; s.: 6; Bratislava; Redakcia]
Tradičné preteky osemveslíc Oxfordu a Cambridgea chcú preniesť do Bratislavy
Veslovať budú vrcholoví športovci, ktorí sú študentmi alebo absolventmi jednej z troch bratislavských
univerzít.
BRATISLAVA.
Ich rivalita pochádza z čias, keď boli jedinými univerzitami v Anglicku. V nedeľu už v 159. ročníku
pretekali študenti dvoch z najlepších univerzít Veľkej Británie na Temži. Súboj osemveslíc podobný tomu
medzi Oxfordom a Cambridgeom sa má teraz preniesť aj na Dunaj. Začiatkom mája budú súťažiť aj
študenti bratislavských univerzít. Prvý ročník Univerzitnej regaty Bratislava organizuje Slovenská
technická univerzita. Zapoja sa aj Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita.
Zložité pohyby
"Veslovanie tu nemá tradíciu. Týmto podujatím ju začíname," vraví telocvikár na Strojníckej fakulte STU
Jan Žiška, ktorý sa aj do jednej z troch lodí posadí. Veslovať budú len profesionáli, väčšina budú
študenti, zvyšok absolventi alebo zamestnanci škôl. "Veslovanie je najzložitejší cyklický pohyb, preto
nemôžeme do lode posadiť hocikoho. Všetko sú to vrcholovo zdatní veslári," vysvetľuje vysokoškolský
telocvikár. Naučiť sa veslovať na potrebnej úrovni môže trvať aj roky. "Ak sa chcete prihlásiť na budúci
ročník, tak ešte dnes večer musíte prísť do lodenice. Možno to za ten rok zvládnete," vraví Žiška.
Študentov skúšal tento šport naučiť aj v rámci vyučovania telesnej výchovy, za semester sa to však
podľa neho zvládnuť nedá. Ako súčasť telocviku viacerých škôl chodia bratislavskí študenti splavovať
Dunaj napríklad na kanoe, v Bratislave sú dva veslárske kluby.
Tak trochu rivalita
Štart pretekov bude 4. mája pri Karloveskom ramene a cieľ pri Eurovei. Lode by trasu mali zvládnuť za
20 minút. Šancu dostanú aj menej športové typy. Na veľkoplošnú obrazovku pri nákupnom centre budú
premietať priamy prenos študentskej televízie STU mc2, ako súčasť dňa vysokoškolákov študenti
pripravia aj simulovanú záchrannú akciu, výstavu výtvarných prác a ukážu naprogramovaných robotov.
"Rivalita patrí ku každým pretekom, ambíciou STU ako organizátora je však najmä vytvoriť tradíciu
spolupráce medzi verejnými vysokými školami," vraví prorektor STU
Milan Sokol.
Michal Durdovanský

Oxford a Cambridge
preteky sa jazdia od roku 1829, tento rok išlo už o 159. ročník,
bilancia víťaztiev je 77 ku 81 v prospech Cambridge, jeden ročník sa skončil remízou pre opitého
rozhodcu;
cez víkend vyhral Oxford, za Cambridge štartoval prvý Čech Milan Brumcvík
Tmavomodrí z Oxfordu tentokrát porazili bledomodrých z Cambridgeu. FOTO – SITA/AP
Bratislavská osemveslica na Dunaji. FOTO – SLOVENSKÝ VESLÁRSKY KLUB, ROMAN DANAY
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5. Bratislavské univerzity budú súťažiť ako Oxford a Cambridge
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 03/04/2013; Bratislava; Michal Durdovanský]
Tradičné preteky osemveslíc Oxfordu a Cambridgea chcú preniesť do Bratislavy. Veslovať budú
vrcholoví športovci, ktorí sú študentmi alebo absolventmi jednej z troch bratislavských univerzít.
BRATISLAVA. Ich rivalita pochádza z čias, keď boli jedinými univerzitami v Anglicku. V nedeľu už v 159.
ročníku pretekali študenti dvoch z najlepších univerzít Veľkej Británie na Temži. Súboj osemveslíc
podobný tomu medzi Oxfordom a Cambridgeom sa má teraz preniesť aj na Dunaj.
Začiatkom mája budú súťažiť aj študenti bratislavských univerzít.
Prvý ročník Univerzitnej regaty Bratislava organizuje Slovenská technická univerzita. Zapoja sa aj
Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita.
FOTO - SLOVENSKÝ VESLÁRSKY KLUB
Zložité pohyby
"Veslovanie tu nemá tradíciu. Týmto podujatím ju začíname," vraví telocvikár na Strojníckej fakulte STU
Ján Žiška, ktorý sa aj do jednej z troch lodí posadí. Veslovať budú len profesionáli, väčšina budú
študenti, zvyšok absolventi alebo zamestnanci škôl.
"Veslovanie je najzložitejší cyklický pohyb, preto nemôžeme do lode posadiť hocikoho. Všetko sú to
vrcholovo zdatní veslári," vysvetľuje vysokoškolský telocvikár.
Naučiť sa veslovať na potrebnej úrovni môže trvať aj roky. "Ak sa chcete prihlásiť na budúci ročník, tak
ešte dnes večer musíte prísť do lodenice. Možno to za ten rok zvládnete," vraví Žiška.
Študentov skúšal tento šport naučiť aj v rámci vyučovania telesnej výchovy, za semester sa to však
podľa neho zvládnuť nedá. Ako súčasť telocviku viacerých škôl chodia bratislavskí študenti splavovať
Dunaj napríklad na kanoe, v Bratislave sú dva veslárske kluby.
Tak trochu rivalita
Štart pretekov bude 4. mája pri Karloveskom ramene a cieľ pri Eurovei. Lode by trasu mali zvládnuť za
20 minút.
Šancu dostanú aj menej športové typy. Na veľkoplošnú obrazovku pri nákupnom centre budú premietať
priamy prenos študentskej televízie STU mc2, ako súčasť dňa vysokoškolákov študenti pripravia aj
simulovanú záchrannú akciu, výstavu výtvarných prác a ukážu naprogramovaných robotov.
"Rivalita patrí ku každým pretekom, ambíciou STU ako organizátora je však najmä vytvoriť tradíciu
spolupráce medzi verejnými vysokými školami," vraví prorektor STU Milan Sokol.
FOTO - ROMAN DANAY
Dvojnásobný olympionik MILAN BRUNCVÍK si sadol ako prvý Čech do osemveslice Cambridgeu.
Aká silná je v Anglicku tradícia pretekov medzi Oxfordom a Cambridgeom?

"Môžem to porovnať s Českou republikou a je to neuveriteľné. Na našej univerzite je to veľmi sledované
a reprezentanti tu majú rešpekt. Veslovanie je v Anglicku mimoriadne populárne, čomu nasvedčoval aj
mediálny záujem, keď sme pred pretekmi nakrúcali rôzne rozhovory a dokrútky. Samotné preteky trvajú
približne 17 alebo 18 minút a oni k tomu mali kopec materiálu."
Ako by ste porovnali tieto preteky s tými olympijskými?
"Zaradil by som to na rovnakú úroveň, možno aj vyššie."
Čo musí človek spĺňať, aby mohol pretekať?
"V prvom rade musí byť denným študentom. Potom sa musí prihlásiť do veslárskeho klubu, z ktorého
potom tréneri vyberajú finálne zloženie lode. Súťaží sa však aj medzi jednotlivými internátmi."
Ako často ste trénovali?
"Každý deň. Musí sa to prispôsobovať štúdiu, čiže sme jednu fázu končievali napríklad o pol deviatej
ráno, aby sme stíhali školu. Výber do tímu sa začal v septembri, väčšina ľudí začala trénovať už mesiac
pred začiatkom semestra."
Čo na Cambridgei študujete?
"Som vyštudovaný stavebný inžinier, teraz študujem ročný kurz na titul master od philosophy (vyššie
postgraduálne štúdium pred doktorátom)."
Michal Durdovanský
Michal Durdovanský
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6. VÚB prináša zahraničné skúsenosti na domácu akademickú pôdu
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 03/04/2013; euractiv.sk; Redakcia]
Nadácia VÚB opäť vyhlasuje výzvu pre vysoké školy ekonomického smeru na podanie projektu
semestrálneho hosťovania zahraničných profesorov, ktoré umožní našim študentom získať
medzinárodné skúsenosti priamo doma na pôde svojej alma mater. Dvom školám uhradí náklady do
výšky max. 45 000 eur na jedného profesora. Uzávierka prihlášok je 31. 10. 2013.
Študentom sa dnes ponúkajú viaceré možnosti štúdia na zahraničných vysokých školách. Napriek
rôznym programom a zvýhodneným podmienkam nie každý záujemca zažije atmosféru zahraničného
prostredia. Preto sa Nadácia VÚB rozhodla "priniesť" zahraničných profesorov priamo na domácu
akademickú pôdu. Počas štyroch rokov program Hosťujúci zahraničný profesor priniesol na Slovensko
odborníkov na mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien,
medzinárodné financie alebo finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA Francúzska, Veľkej
Británie a Maďarska. "Okrem prednášok pre študentov a doktorandov pracujú pozvaní profesori s
domácimi tímami na spoločnom vedeckom projekte. Naposledy privítali na pôde Ekonomickej
univerzity v Bratislave profesora Alexandra Mineu z University of Auvergne a od septembra tam bude
prednášať profesor John Pickles z University of North Carolina", vysvetľuje Elena Kohútiková,
zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.
Profesor Minea strávil na Slovensku celý semester a svoje pôsobenie zhodnotil nasledovne: "Mal som
možnosť učiť študentov aj doktorandov a kontakty s nimi boli skvelé. Stretol som sa s mnohými
šikovnými mladými študentmi, ktorí sa s radosťou vydali so mnou na "výlety" do sveta makroekonomiky.
Okrem toho mi grant umožnil iniciovať niekoľko výskumných projektov, výsledkom ktorých sú štúdie,
ktoré budeme publikovať. Čas, ktorý som tu strávil, je začiatkom dlhodobej spolupráce s kolegami z
Ekonomickej univerzity."
Vysoké školy môžu požiadať o grant do 31. októbra 2013. Viac informácií a prihlášky pre univerzity sú k
dispozícii na www.nadaciavub.sk.
-END
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7. VÚB preplatí dvom slovenským univerzitám hosťovanie zahraničného
profesora
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 03/04/2013; Investujeme.sk; Redakcia]
Nadácia VÚB opäť ponúka ekonomickým vysokým školám možnosť pozvať si kvalitného profesora zo
zahraničia, pričom im preplatí náklady na jeho hosťovanie až do výšky 45 tisíc eur.
Nadácia VÚB vychádza z faktu, že nie všetci domáci študenti vycestujú na zahraničné študijné pobyty,
preto im prináša možnosť zažiť atmosféru zahraničnej univerzity na domácej pôde.
Počas štyroch rokov program "Hosťujúci zahraničný profesor" priniesol na Slovensko odborníkov na
mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien, medzinárodné financie alebo
finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA, Francúzska, Veľkej Británie a Maďarska. "Okrem
prednášok pre študentov a doktorandov pracujú pozvaní profesori s domácimi tímami na spoločnom
vedeckom projekte. Naposledy privítali na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave profesora
Alexandra Mineu z University of Auvergne a od septembra tam bude prednášať profesor John Pickles z
University of North Carolina", vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
banky.
Profesor Minea strávil na Slovensku celý semester a svoje pôsobenie zhodnotil nasledovne: "Mal som
možnosť učiť študentov aj doktorandov a kontakty s nimi boli skvelé. Stretol som sa s mnohými
šikovnými mladými študentmi, ktorí sa s radosťou vydali so mnou na "výlety" do sveta makroekonomiky.
Okrem toho mi grant umožnil iniciovať niekoľko výskumných projektov, výsledkom ktorých sú štúdie,
ktoré budeme publikovať. Čas, ktorý som tu strávil, je začiatkom dlhodobej spolupráce s kolegami z
Ekonomickej univerzity."
Vysoké školy môžu požiadať o grant do 31. októbra 2013. Viac informácií a prihlášky pre univerzity sú k
dispozícii na www.nadaciavub.sk.
Zvyšovanie úrovne vzdelávania a poskytovanie väčšieho priestoru aktívnym študentom, profesorom,
odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách podporuje aj Tatra banka prostredníctvom
grantu Vedieť viac. Celkovo vyčlenila 40 tisíc eur, pričom jeden projekt podporí maximálne sumou 5 tisíc
eur. Projekty podávajú uchádzači elektronicky a uzávierka je 28. júna 2013. Podrobnejšie informácie sú
k dispozícii na stránke www.nadaciatatrabanky.sk.
-END
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8. VÚB prináša zahraničné skúsenosti na domácu akademickú pôdu
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 03/04/2013; Aktuality.sk; SITA]
Nadácia VÚB opäť vyhlasuje výzvu pre vysoké školy ekonomického smeru na podanie projektu
semestrálneho hosťovania zahraničných profesorov, ktoré umožní našim študentom získať
medzinárodné skúsenosti priamo doma na pôde svojej alma mater. Dvom školám uhradí náklady do
výšky max. 45 000 eur na jedného profesora. Uzávierka prihlášok je 31. 10. 2013.Študentom sa dnes
ponúkajú viaceré možnosti štúdia na zahraničných vysokých školách. Napriek rôznym programom a
zvýhodneným podmienkam nie každý záujemca zažije atmosféru zahraničného prostredia. Preto sa
Nadácia VÚB rozhodla "priniesť" zahraničných profesorov priamo na domácu akademickú pôdu.
Počas štyroch rokov program Hosťujúci zahraničný profesor priniesol na Slovensko odborníkov na
mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien, medzinárodné financie alebo
finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA, Francúzska, Veľkej Británie a Maďarska. "Okrem
prednášok pre študentov a doktorandov pracujú pozvaní profesori s domácimi tímami na spoločnom
vedeckom projekte. Naposledy privítali na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave profesora
Alexandra Mineu z University of Auvergne a od septembra tam bude prednášať profesor John Pickles z
University of North Carolina", vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
banky.
Profesor Minea strávil na Slovensku celý semester a svoje pôsobenie zhodnotil nasledovne: "Mal som
možnosť učiť študentov aj doktorandov a kontakty s nimi boli skvelé. Stretol som sa s mnohými
šikovnými mladými študentmi, ktorí sa s radosťou vydali so mnou na "výlety" do sveta makroekonomiky.
Okrem toho mi grant umožnil iniciovať niekoľko výskumných projektov, výsledkom ktorých sú štúdie,
ktoré budeme publikovať. Čas, ktorý som tu strávil, je začiatkom dlhodobej spolupráce s kolegami z
Ekonomickej univerzity."

Vysoké školy môžu požiadať o grant do 31. októbra 2013. Viac informácií a prihlášky pre univerzity sú k
dispozícii na www.nadaciavub.sk.
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9. VÚB prináša zahraničné skúsenosti na domácu akademickú pôdu
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 03/04/2013; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Študentom sa dnes ponúkajú viaceré možnosti štúdia na zahraničných vysokých školách. Napriek
rôznym programom a zvýhodneným podmienkam nie každý záujemca zažije atmosféru zahraničného
prostredia.
BRATISLAVA 3. apríla (WBN/PR) - Nadácia VÚB opäť vyhlasuje výzvu pre vysoké školy ekonomického
smeru na podanie projektu semestrálneho hosťovania zahraničných profesorov, ktoré umožní našim
študentom získať medzinárodné skúsenosti priamo doma na pôde svojej alma mater. Dvom školám
uhradí náklady do výšky max. 45 000 eur na jedného profesora. Uzávierka prihlášok je 31. 10. 2013.
Študentom sa dnes ponúkajú viaceré možnosti štúdia na zahraničných vysokých školách. Napriek
rôznym programom a zvýhodneným podmienkam nie každý záujemca zažije atmosféru zahraničného
prostredia. Preto sa Nadácia VÚB rozhodla "priniesť" zahraničných profesorov priamo na domácu
akademickú pôdu.
Počas štyroch rokov program Hosťujúci zahraničný profesor priniesol na Slovensko odborníkov na
mikroekonomiku poľnohospodárstva, ekonomický rozvoj a podnikanie žien, medzinárodné financie alebo
finančnú matematiku. Na Slovensko prišli z USA, Francúzska, Veľkej Británie a Maďarska. "Okrem
prednášok pre študentov a doktorandov pracujú pozvaní profesori s domácimi tímami na spoločnom
vedeckom projekte. Naposledy privítali na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave profesora
Alexandra Mineu z University of Auvergne a od septembra tam bude prednášať profesor John Pickles z
University of North Carolina", vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
banky.
Profesor Minea strávil na Slovensku celý semester a svoje pôsobenie zhodnotil nasledovne: "Mal som
možnosť učiť študentov aj doktorandov a kontakty s nimi boli skvelé. Stretol som sa s mnohými
šikovnými mladými študentmi, ktorí sa s radosťou vydali so mnou na "výlety" do sveta makroekonomiky.
Okrem toho mi grant umožnil iniciovať niekoľko výskumných projektov, výsledkom ktorých sú štúdie,
ktoré budeme publikovať. Čas, ktorý som tu strávil, je začiatkom dlhodobej spolupráce s kolegami z
Ekonomickej univerzity."
Vysoké školy môžu požiadať o grant do 31. októbra 2013. Viac informácií a prihlášky pre univerzity sú k
dispozícii na www.nadaciavub.sk.
Popis foto: Nadácia VÚB
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10. Chýbajú vám jasné ciele. A aj sebakritika
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 04/04/2013; s.: 23; MOJA KARIÉRA; Paulína Nedavašková]
Lea Meňhartová si prišla do Nájdite si prácu s HN po radu personalistov. Nevie sa rozhodnúť, čo robiť po
škole.
Ste nezamestnaný či absolvent a hľadáte si nové miesto? Projekt HN vám pomôže urobiť dôležitý krok
na trhu práce.
Paulína Nedavašková paulina.nedavaskova@ecopress.sk
Životopis Pripravte si vlastný formát. Lea Meňhartová si prečítala na internete, že ideálnou šablónou
životopisu je Europass. Personalisti v porote HN nesúhlasia. ,,Prihliada sa na individuálny formát,"
hovorí Zuzana Hrončáková zo Synergie. Naráža na potrebu odlíšiť sa od konkurencie. Lea má s tým
trochu problém. Predvolenou štruktúrou Europassu zaradila vzdelanie až za pracovné skúsenosti, čo
pôsobí zmätočne. Navyše neuvádza všetky zamestnania ani opis pracovnej náplne. ,,Vyzerá to, že
zavádzate, ani silné stránky neviete uviesť na príkladoch," myslí si riaditeľka B2B vydavateľstva
Ecopress (vydáva HN) Petronela Ševčíková. Spoločne s Evou Uhríkovou z Navigácie v povolaní to

vnímajú ako výrazné mínus.
Prax a skúsenosti Spomeňte si na príklady z praxe. ,,Čo presne by ste chceli robiť?" pýta sa porota
vysokoškoláčky. Lea plány definované ešte nemá. Odvoláva sa na prácu v administratíve na nižšej
pozícii, z ktorej by sa odrazila. Porote však chýba konkrétna informácia. Doplňujúce informácie smerujú
k skúsenostiam z brigád. Pracovala ako recepčná na Úrade pre normalizáciu, neskôr ako pomocná
účtovníčka v leteckej spoločnosti, dnes trénuje komunikáciu so zákazníkmi vo fastfoode. ,,Každá práca
mi dala skúsenosti," tvrdí Lea. Príkladmi ich však podložiť nevie. ,,Spomeňte si na situácie, ktorými
podložíte vaše schopnosti," radí Uhríková.
Jazykové znalosti Nezavádzajte úrovňou jazyka. Lea už počas predstavenia ,,zabŕdla" do oblasti
jazykov. ,,Nemčinu mám lepšiu ako angličtinu," tvrdí. V životopise však ,,svieti" informácia, že angličtinu
má na výbornú. Porotkyňa Hrončáková prechádza na otázky v angličtine. Vidieť, že Lea sa potrebuje
rozrozprávať a nemčina nie je oveľa lepšia. Vysokoškoláčka sa zamýšľa nad zahraničným jazykovým
kurzom. ,,Aký dlhý kurz je optimálny?" opýta sa poroty. Jasná odpoveď na otázku však neexistuje.
Vystupovanie Chýbajú definované ciele. ,,Prejav máte príjemný," myslí si Uhríková. Problém vidí v
cieľoch, ktoré si Lea zatiaľ nedefinovala. A porotkyňa Ševčíková súhlasí. ,,Ťažko sa robí pohovor, ak
neviete, čo chcete robiť," hodnotí z pohľadu potenciálneho zamestnávateľa. Lea sa musí naučiť predať
svoje silné stránky, ak chce na pohovore uspieť. ,,Ak uvádzate, že ste precízna, musí to byť vidieť aj v
životopise," uvádza príklad Hrončáková. Všimla si v CV pár preklepov?! Rovnako jej chýba sebakritické
zhodnotenie úrovne cudzích jazykov.
Meno: Lea Meňhartová Vek: 24 Bydlisko: Očová Požadovaný plat: 700 eur v čistom
Profil uchádzača Lea Meňhartová je študentkou posledného ročníka na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Vybrala si štúdium na Fakulte podnikového manažmentu, konkrétne Manažment a
ekonomické znalectvo. Popri štúdiu zbiera skúsenosti na krátkodobých brigádach. V súčasnosti pracuje
vo fastfoode, kde sa učí komunikácii so zákazníkmi a práci v kolektíve. V júni by však rada nastúpila do
práce na trvalý pracovný pomer. Ešte stále sa rozhoduje, v akej oblasti. Pozdáva sa jej administratíva.
Rady poroty
Eva Uhríková, koučka, Navigácia v povolaní
Zuzana Hrončáková, konzultantka, Synergie
Petronela Ševčíková, riaditeľka B2B, Ecopress
1. Vytvorte si vlastný formát životopisu a rozpíšte v ňom pracovné skúsenosti. 2. Základnú školu nie je
potrebné uvádzať pri vzdelaní, je jasné, že ste ju absolvovali. 3. Ujasnite si, akú prácu chcete vykonávať,
stanovte si jasné ciele. 4. Uvádzajte skutočnú úroveň znalosti jazykov. Personalista vás určite bude
skúšať. 5. Svoje silné stránky a vlastnosti vždy podložte príkladmi z praxe.
Celková známka z pohovoru 3
Hodnotenie pohovoru uchádzačkou: ,,Tento pohovor mi pomohol v rozhodnutí prerobiť si životopis.
Teraz viem, že musím vedieť jasne definovať svoje ciele a ujasniť si, akú prácu chcem robiť." Ste
personalista alebo zástupca firmy a zaujal vás profil Ley Meňhartovej? Napíšte na kariera@ecopress.sk
a sprostredkujeme vám kontakt na ňu.
Zaujal vás náš projekt? Môže pomôcť práve vám, neváhajte a dajte nám o sebe vedieť. Stačí navštíviť
stránku http://pracashn.hnonline.sk a vyplniť základné údaje alebo napísať redaktorke prílohy Moja
kariéra Paulíne Nedavaškovej na paulina.nedavaskova
@ecopress.sk
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11. Súťaž aplikácií AppsRulezz s rekorným počtom prihlásených
[Téma: Ekonomická univerzita; omediach.com; 03/04/2013; Marketers]
03.04.2013 21:37 | Tlačové správy | Marketers
Takmer sto aplikácií pre mobily, tablety a TV bude s určitosťou súťažiť v treťom ročníku AppsRulezz.
Uzávierka prihlášok je až 14. apríla, organizátor čakajú preto ešte ďalších záujemcov.

Národná súťaž aplikácií AppsRulezz dokazuje, že aj na Slovensku sú kvalitní vývojári. Organizátori tento
rok zaznamenali zo strany súťažiacich rekordný záujem. V treťom ročníku súťaže zabojuje o priazeň
poroty s určitosťou bezmála stovka aplikácii a tento počet bude narastať. Už teraz je to však viac
súťažiacich ako minulý rok. Uzávierka prihlášok je tento rok až 14. apríla.
"Mobilné aplikácie sa dnes stávajú bežnou súčasťou marketingu moderných firiem. Sme presvedčení, že
tento trend bude v nasledujúcich rokoch ešte narastať, o čom svedčí aj fakt, že počas prvých dvoch
ročníkov sme zaznamenali spolu 150 prihlásených prác a tento rok očakávame pokorenie magickej
hranice sto pôvodných slovenských aplikácií vytvorených počas jedného roka," povedal hlavný
organizátor súťaže Peter Šebo.
Okrem aplikácii pre smartfóny a tablety sa po prvý raz môžu do súťaže prihlásiť aj tie, ktoré boli
vytvorené pre TV. Novinkou je ocenenie pre najúspešnejšieho developera na základe umiestnenia jeho
prác v jednotlivých kategóriách v danom ročníku.
Súťaž AppsRulezz vyvrcholí tradične konferenciou MobileRulezz o mobilnom marketingu v aule
Ekonomickej univerzity. Konferencia je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom
kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom. Na
konferenciu sa zaregistrovalo už viac ako 125 ľudí.
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12. Súťaž aplikácií AppsRulezz s rekorným počtom prihlásených
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 03/04/2013; noviny.sk; noviny.sk]
BRATISLAVA - Takmer sto aplikácií pre mobily, tablety a TV bude s určitosťou súťažiť v treťom ročníku
AppsRulezz. Uzávierka prihlášok je až 14. apríla, organizátor čakajú preto ešte ďalších záujemcov.
Národná súťaž aplikácií AppsRulezz dokazuje, že aj na Slovensku sú kvalitní vývojári. Organizátori tento
rok zaznamenali zo strany súťažiacich rekordný záujem. V treťom ročníku súťaže zabojuje o priazeň
poroty s určitosťou bezmála stovka aplikácii a tento počet bude narastať. Už teraz je to však viac
súťažiacich ako minulý rok. Uzávierka prihlášok je tento rok až 14. apríla.
Mobilné aplikácie súčasťou života
"Mobilné aplikácie sa dnes stávajú bežnou súčasťou marketingu moderných firiem. Sme presvedčení, že
tento trend bude v nasledujúcich rokoch ešte narastať, o čom svedčí aj fakt, že počas prvých dvoch
ročníkov sme zaznamenali spolu 150 prihlásených prác a tento rok očakávame pokorenie magickej
hranice sto pôvodných slovenských aplikácií vytvorených počas jedného roka," povedal hlavný
organizátor súťaže Peter Šebo.
Okrem aplikácii pre smartfóny a tablety sa po prvý raz môžu do súťaže prihlásiť aj tie, ktoré boli
vytvorené pre TV. Novinkou je ocenenie pre najúspešnejšieho developera na základe umiestnenia jeho
prác v jednotlivých kategóriách v danom ročníku.
Súťaž vyvrcholí konferenciou
Súťaž AppsRulezz vyvrcholí tradične konferenciou MobileRulezz o mobilnom marketingu v aule
Ekonomickej univerzity. Konferencia je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom
kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom. Na
konferenciu sa zaregistrovalo už viac ako 125 ľudí.
Pre viac informácii o súťaži AppsRulezz 2013 navštívte stránku apps.rulezz.sk/2013. Pre viac info o
konferencii mobile.rulezz.sk/2013.
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13. Peter Seyfert novým výkonným riaditeľom OMD Slovakia
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/04/2013; Ekonomika; TASR]
Peter Seyfert začínal v OMD v roku 2003 na pozícii špecialistu pre analýzy a výskum.
Bratislava 4. apríla (TASR-OTS) - S účinnosťou od 2. apríla 2013 sa Ing. Peter Seyfert stal novým
výkonným riaditeľom OMD Slovakia. Na tejto pozícii vystrieda Geralda Wittenbergera, ktorý ukončil svoje
pôsobenie v OMD Slovakia k 31. marcu.
Peter Seyfert začínal v OMD v roku 2003 na pozícii špecialistu pre analýzy a výskum. Od roku 2005
pôsobil na oddelení servisu klientom ako media planner, account manažér a od roku 2010 pracoval na
pozícii riaditeľa servisu klientom. "Viesť spoločnosť OMD, ktorá je svetovým lídrom v oblasti mediálnej

komunikácie, je pre mňa osobná aj profesionálna výzva. Prijímam túto výzvu s hrdosťou a pevne verím,
že svoje doterajšie skúsenosti využijem pri ďalšom rozvoji OMD na Slovensku", povedal Peter Seyfert .
V súlade s trvalým cieľom OMD poskytovať svojím klientom služby vedúcej kvality bude hlavnou úlohou
Petra Seyferta implementovať nový pracovný proces OMD Vision a zabezpečovať, aby OMD Slovakia
prinášala svojim zákazníkom neustále zlepšenia a inovácie. Vo svojej novej pozícii výkonného riaditeľa
bude Peter Seyfert reportovať v rámci siete OMD prezidentke OMD EMEA Nikki Mendonça a v rámci
skupiny Marcele Podolákovej, CEO Omnicom Media Group na Slovensku. "Petra si vážim pre jeho
odborné mediálne schopnosti, ale tiež pre jeho otvorenú priateľskú povahu, ochotu, kolegialitu a
pozitívny prístup k životu", povedala Marcela Podoláková.
Peter Seyfert pochádza z Bratislavy, vyštudoval fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Je ženatý, vo voľnom čase sa najradšej venuje rodine, priateľom, golfu a
cestovaniu.
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14. Slávia o štrnáste zlato, Doprastav o tretie
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 05/04/2013; 79/2013; s.: 35; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Štvrtý raz v histórii a tretí raz po sebe budeme vo finálovej sérii slovenskej extraligy volejbalistiek
svedkami bratislavského derby. Z doterajších vzájomných súbojov Slávie Ekonomická univerzita a
Doprastavu o najcennejší kov vyšli raz víťazne slávistky (2011) a dva razy doprastaváčky (2009, 2012).
Hoci bývajú súboje medzi aktuálne bezpochyby najlepšími našimi tímami herne vyrovnané, v tomto
ročníku majú výsledkovo navrch zverenky trénera Martina Hančíka. Doprastav zdolali v oboch dueloch
dlhodobej časti stredoeurópskej ligy (MEL), v hale Mladosť 3:1, v hale PKO 3:0 a vo finále Slovenského
pohára v bratislavskej HANT aréne 3:1. Aj v dlhodobých štatistikách sú jednoznačne úspešnejšie
vysokoškoláčky. Kým Doprastav sa doposiaľ radoval z majstrovskej trofeje dvakrát a trikrát bol tretí,
Slávia nechýbala vo finále ani raz od vzniku samostatnej slovenskej súťaže. Z dvadsiatich finálových
účastí za zrodilo trinásť titulov, z federálneho obdobia majú ešte o daľších deväť. Cesta do finále bola
pre obe družstvá pomerne jednoduchá. Slávistky, ktoré si na základe lepšieho skóre vzájomných
zápasov dlhodobej časti MEL vybojovali vyššie nasadenie do playoff, zvíťazili vo štvrťfinále nad COP
Nitra a v semifinále nad nitrianskym Volley projectom UKF Nitra bez straty setu. Doprastaváčky síce
potrebovali takisto iba päť zápasov, no o set viac. Štvrťfinále proti Kežmarku zvládli obhajkyne lanského
primátu bez zaváhania, no v semifinále proti bratislavskej Paneurópe v treťom dejstve záverečného
duelu poľavili v koncentrácii a tak si na postup počkali o set viac.
LUCIA JEŽÍKOVÁ
PROGRAM FINÁLE PLAY-OFF (HRÁ SA NA TRI VÍŤAZSTVÁ)
1. ZÁPAS – DNES: SLÁVIA EU DOPRASTAV (16.30 v hale Mladosť)
2. ZÁPAS – STREDA 10. APRÍLA: DOPRASTAV – SLÁVIA EU (18.00 v hale PKO)
3. ZÁPAS – SOBOTA 13. APRÍLA: SLÁVIA EU – DOPRASTAV (17.00 v hale Mladosť)
PRÍPADNÝ ŠTVRTÝ ZÁPAS – STREDA 17. APRÍLA: DOPRASTAV – SLÁVIA EU (18.00 v hale PKO)
PRÍPADNÝ PIATY ZÁPAS – SOBOTA 20. APRÍLA: SLÁVIA EU – DOPRASTAV (17.00 v hale Mladosť)
V termínoch 7., 11., 14. apríla a prípadne 18. a 21. apríla budú o tretie miesto bojovať Bratislavčanky z
Paneurópy a nitriansky Volley project UKF.

Späť na obsah

15. Súťaž aplikácií AppsRulezz s rekorným počtom prihlásených
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 04/04/2013; telekomunikácie; Redakcia]
Národná súťaž aplikácií AppsRulezz dokazuje, že aj na Slovensku sú kvalitní vývojári. Organizátori tento
rok zaznamenali zo strany súťažiacich rekordný záujem. V treťom ročníku súťaže zabojuje o priazeň
poroty s určitosťou bezmála stovka aplikácii a tento počet bude narastať. Už teraz je to však viac
súťažiacich ako minulý rok. Uzávierka prihlášok je tento rok až 14. apríla. Okrem aplikácii pre smartfóny
a tablety sa po prvý raz môžu do súťaže prihlásiť aj tie, ktoré boli vytvorené pre TV. Novinkou je
ocenenie pre najúspešnejšieho developera na základe umiestnenia jeho prác v jednotlivých kategóriách

v danom ročníku.
Súťaž AppsRulezz vyvrcholí tradične konferenciou MobileRulezz o mobilnom marketingu v aule
Ekonomickej univerzity. Konferencia je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom
kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom.
Pre viac informácii o súťaži AppsRulezz 2013 navštívte stránku apps.rulezz.sk.
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16. Zástupca šéfredaktora Trendu ide do PR Clinic
[Téma: Ekonomická univerzita; omediach.com; 04/04/2013; mk]
04.04.2013 15:31 | Marketing | mk
Súčasný zástupca šéfredaktora Martin Podstupka neodchádza len z týždenníka Trend, ale aj z médií.
Martin Podstupka v Trende končí v polovici mája a bude novým Senior Account Managerom v
spoločnosti PR Clinic.
"V TRENDE som redigoval vyše sedem rokov tú istú rubriku. Zaujímavú a užitočnú. Ale bolo to pridlho. A
pocit, že treba vyskúšať niečo nové, som v sebe nosil už dlhšie. Teraz sa len pospájali pohnútky s
príležitosťami. Navyše v PR Clinic ma čakajú zaujímavé projekty, nie veľmi vzdialené od mojej
špecializácie," povedal pre Omédiách.com Podstupka.
Odporúčam aj: Z Trendu odchádzajú kľúčoví ľudia aj šéfredaktor
"Vážime si, že Martin prijal ponuku pracovať v PR Clinic, čo podčiarkuje konzultačný charakter našej
spoločnosti. Martin bude riadiť niektoré strategické projekty agentúry v oblasti vedy, IT a financií,"
povedal Managing Director PR Clinic Juraj Danielis.
MARTIN PODSTUPKA vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej (dnes
Ekonomická univerzita) a absolvoval žurnalistický postgraduál na Filozofickej fakulte bratislavskej
Univerzity Komenského.
V médiách pracoval tridsať rokov. Bol šéfredaktorom Večerníka, biznis magazínu Duel, týždenníka o
ekonomike a spoločnosti Formát, zástupcom šéfredaktora v denníku Práca, v Hospodárskych novinách
a päť rokov zástupcom šéfredaktora v Trende.
V deväťdesiatych rokoch bol spoluzakladateľom a externým copywriterom reklamnej agentúry Creo
(neskôr Creo/Young & Rubicam) a krátky čas aj hovorcom Globtelu (dnes Orange).
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17. Súťaž aplikácií AppsRulezz s rekorným počtom prihlásených
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 04/04/2013; topky.sk; PR článok]
Takmer sto aplikácií pre mobily, tablety a TV bude s určitosťou súťažiť v treťom ročníku AppsRulezz.
Uzávierka prihlášok je až 14. apríla, organizátor čakajú preto ešte ďalších záujemcov.
Národná súťaž aplikácií AppsRulezz dokazuje, že aj na Slovensku sú kvalitní vývojári. Organizátori tento
rok zaznamenali zo strany súťažiacich rekordný záujem. V treťom ročníku súťaže zabojuje o priazeň
poroty s určitosťou bezmála stovka aplikácii a tento počet bude narastať. Už teraz je to však viac
súťažiacich ako minulý rok. Uzávierka prihlášok je tento rok až 14. apríla.
"Mobilné aplikácie sa dnes stávajú bežnou súčasťou marketingu moderných firiem. Sme presvedčení, že
tento trend bude v nasledujúcich rokoch ešte narastať, o čom svedčí aj fakt, že počas prvých dvoch
ročníkov sme zaznamenali spolu 150 prihlásených prác a tento rok očakávame pokorenie magickej
hranice sto pôvodných slovenských aplikácií vytvorených počas jedného roka," povedal hlavný
organizátor súťaže Peter Šebo.
Okrem aplikácii pre smartfóny a tablety sa po prvý raz môžu do súťaže prihlásiť aj tie, ktoré boli
vytvorené pre TV. Novinkou je ocenenie pre najúspešnejšieho developera na základe umiestnenia jeho
prác v jednotlivých kategóriách v danom ročníku.
Súťaž AppsRulezz vyvrcholí tradične konferenciou MobileRulezz o mobilnom marketingu v aule

Ekonomickej univerzity. Konferencia je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom
kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom. Na
konferenciu sa zaregistrovalo už viac ako 125 ľudí.
Pre viac informácii o súťaži AppsRulezz 2013 navštívte stránku http://apps.rulezz.sk/2013. Pre viac info
o konferencii http://mobile.rulezz.sk/2013.
-reklamná správa-

Späť na obsah

18. V AppsRulezz súťaží rekordný počet aplikácií. Uzávierka je o 10 dní
[Téma: Ekonomická univerzita; mobilmania.sk; 04/04/2013; mobilmania.sk; Článok firemný]
Zatiaľ 105 aplikácií pre mobily, tablety a TV bude súťažiť v treťom ročníku AppsRulezz. Uzávierka
prihlášok je pritom až 14. apríla, organizátor preto očakáva ďalších záujemcov.
Slovenská súťaž AppsRulezz, ktorá vyvrcholí na konferencii MobileRulezz 2013, je dôkazom, že na
Slovensku sú kvalitní vývojári. Organizátori tento rok zaznamenali zo strany súťažiacich rekordný
záujem.
O priazeň poroty, ktorej súčasťou je aj MobilMania.sk, zabojuje takmer stovka aplikácií a tento počet
bude podľa organizátorov narastať. Už teraz je však viac súťažiacich ako minulý rok. Uzávierka prihlášok
je tento rok až 14. apríla.
"Počas prvých dvoch ročníkov sme zaznamenali spolu 150 prihlásených prác a tento rok sme očakávali
pokorenie magickej hranice sto pôvodných slovenských aplikácií vytvorených počas jedného roka,"
povedal hlavný organizátor súťaže Peter Šebo.
Okrem aplikácií pre smartfóny a tablety sa po prvý raz môžu do súťaže prihlásiť aj tie, ktoré boli
vytvorené pre moderné Smart TV. Novinkou je ocenenie pre najúspešnejšieho developera na základe
umiestnenia jeho prác v jednotlivých kategóriách v danom ročníku.
Súťaž AppsRulezz vyvrcholí tradične konferenciou MobileRulezz o mobilnom marketingu v aule
Ekonomickej univerzity. Na konferenciu sa zaregistrovalo už viac ako 125 ľudí.
Pre viac informácii o súťaži AppsRulezz 2013 navštívte stránku www.apps.rulezz.sk/2013. Detailný
program, zoznam spíkrov a ďalšie informácie o konferencii nájdete na jej webe
www.mobile.rulezz.sk/2013.
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19. Zvíťazila bojovnosť a sebazaprenie
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 06/04/2013; 80/2013; s.: 37; VOLEJBAL; luc]
"Na začiatku sme boli akoby v kŕči, predsa len, finále sa nehrá každý deň," analyzovala nevydarený
úvod stretnutia kapitánka Slávie Ekonomická univerzita Bratislava Miroslava Kuciaková. "Dávali sme
milimetrové auty z útoku, ,namazali‘ sme sa do blokov. Keď sme začali bojovať, šlo to, bolo to na
palubovke vidieť." Smečiarka vie o bojovnosti svoje, hrala s otejpovaným prstom, ktorý v závere
poriadne bolel. "Kosť mi netrčí, hrať môžem," zavtipkovala a pokračovala o čosi vážnejšie. "Keď sa
rozohráme, vieme uhrať ťažké lopty. To súpera položí na kolená. Poznám ten pocit, keď ma zastavia
ruky súperiek, potom ma ,vyčapú‘ v poli. Pre útočiacu hráčku je to nepríjemné. Dúfam, že sme im to
trošku znepríjemnili aj my," doplnila Kuciaková. S vykričanými hlasivkami sa po zápase radovala
blokárka slávistiek Nina Herelová. "Teším sa z každého bodu, preto ten hlas... Na začiatku to vyzeralo
pre nás zle, ale vzchopili sme sa. Zabrala najmä sila kolektívu." Okrem svojich spoluhráčok pochválila aj
divákov. "Som veľmi rada, že prišlo toľko ľudí. Verím, že budú pri nás stáť aj v ďalších zápasoch,"
zaželala si Herelová. O čosi smutnejšia, no rozhodne nie zlomená, bola kapitánka Doprastavu Jaroslava
Pencová. "Aj v tom smolnom druhom sete sme vyhrávali o dva-tri body, koncovka nám ušla. Možno keby
sme ju spravili, vyzeralo by to ináč. Určite sa nedá povedať, že by to bolo jednoznačné víťazstvo alebo
prehra." Blokárke je jasné, v čom sa musia do stredy zlepšiť. "Každý set sme sa ťahali bod po bode a
potom prišla jedna ich hráčka na servis, ktorá nám spravila sériu troch-štyroch bodov. To nie je v
takýchto zápasoch proti kvalitnému súperovi jednoduché otočiť. Musíme sa skoncentrovať, prihrať si
prvú loptu a nedopustiť šnúru. To je všetko," uzavrela Pencová. (luc)
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20. MobileRulezz 2013: Konferencia o mobilnom marketingu o dva týždne, vyhrajte
lístky
[Téma: Ekonomická univerzita; mobilmania.sk; 09/04/2013; mobilmania.sk; Článok firemný]
Na už treťom ročníku poprednej slovenskej konferencie MobileRulezz 2013 sa stretnú odborníci aj
fanúšikovia moderných technológií. Jedinečné slovenské podujatie o mobilnom marketingu, trendoch v
oblasti smartfónov a tabletov, ale aj o aplikáciách a operátoroch sa uskutoční 23. apríla v novej aule
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Vstupné:
199 eur
99 eur (študenti)
Na pódium sa postavia dve desiatky expertov nie len z oblastí mobilného marketingu. Kompletný
zoznam spíkrov nájdete na webe konferencie, kde je zverejnený aj detailný program. Rozdelený bude na
dve sekcie, vo veľkej sále odznejú prezentácie zamerané na mobilný marketing, workshopová miestnosť
bude naplnená témami určenými najmä pre vývojárov mobilných aplikácií.
Lákadlom bude aj panelová diskusia zástupcov mobilných operátorov, ktorí budú pod paľbou
MobilManie. Tá pre vás pripravuje aj prednášku o zmenách a trendoch v oblasti smartfónov a tabletov.
Na konferencii budeme mať aj vlastný stánok, kde si budete môcť naživo pozrieť najnovšie novinky na
trhu, či s redaktormi prediskutovať rôzne témy.
Vyhrajte vstupenky
Päť vstupeniek na konferenciu môžete získať v našej súťaži. Stačí, ak vyberiete podľa vás najlepší
fotomobil. Viac informácií nájdete v samostatnom článku: Fotosúboj: Vyberte najlepší fotomobil a
vyhrajte! (Čím viac hlasov, tým väčšia šanca na výhru.)
Tweet
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21. Na východe by Continental dostal viac
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 08/04/2013; Správy RTVS; z domova; Rita
Fleischmanová]
Janette Štefánková, moderátorka: "Štvrťmiliardová investícia v Púchove by mala mať už v polovici
týždňa reálne kontúry. Minister hospodárstva však o konkrétnych úľavách pre nemeckú spoločnosť
zatiaľ hovoriť nechce. Firma dá prácu aj vysokošpecializovaným odborníkom."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Spoločnosť Continental plánuje vytvoriť šesťsto nových pracovných
miest. Aké výhody za to dostane od štátu, zatiaľ nie je definitívne dohodnuté. Podľa zákona môže dostať
až dvanásťpercentnú úľavu z daní."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD): "No zatiaľ by som toto neuzatváral,
pretože je to v rokovaní a viete, čo nie je dohodnuté, tak nie je, nie je uzavreté."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Návrh úľav vychádza z nezamestnanosti v regióne a možností, ktoré
poskytuje zákon. Ak by firma smerovala investíciu do oblasti s vyššou nezamestnanosťou, štát by ju
mohol podporiť výraznejšie. V Púchovskom okrese je však nezamestnanosť len o niečo vyššia ako osem
percent. Čo je neporovnateľne menej, ako celoslovenský priemer."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD): "Predpokladám, že investor
vzhľadom na svoju výrobu, orientuje tento svoj záujem do lokality, kde má kvalifikovanú pracovnú silu a
kde má aj doterajšie aktivity, takže tým sa zdá ten zámer ísť do tejto oblasti trošku predurčený."
Róbert Kičina, riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska: "Predpokladám, že v prípade investície v
Púchove bude investičná pomoc krátená, respektíve bude nižšia, ako by to bolo napríklad v prípade
východného Slovenska."

Rita Fleischmanová, redaktorka: "Pre vládu je táto investícia zaujímavá aj preto, že pri získavaní
investorov chce nielen podporiť regióny s vysokou nezamestnanosťou, ale má aj ďalší zámer."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD): "Podporiť investorov, ktorí
prichádzajú s vyššou sofistikovanou výrobou, kde už sú aj inovačné prvky."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "A to je v prípade Continentalu splnené. O tom, že dvestopäťdesiat
miliónov eur investuje spoločnosť na Slovensku a nie v Česku, Poľsku, či Portugalsku, nerozhodli podľa
rektora Ekonomickej univerzity investičné stimuly, ale naša konkurenčná výhoda."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Vhodný pomer medzi kvalifikáciou pracovnej sily,
mzdovými nákladmi a zrejme aj to, že Slovensko je členom Európskej únie a eurozóny a z toho
vyplývajúci dobrý prístup na európske trhy, ako aj minimalizácia kurzového rizika."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Nemecká gumárenská spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2007.
Prácu v nej doteraz našlo vyše tritisíc osemsto ľudí."
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22. Na MobileRulezz 2013 diskusia O2, Orange aj Telekom
[Téma: Ekonomická univerzita; mobilmania.sk; 11/04/2013; mobilmania.sk; Martin Kuchár]
Všetci traja slovenskí mobilní operátori budú na konferencii MobileRulezz 2013 pod paľbou šéfredaktora
MobilMania.sk Filipa Hankera. Spolu s Petrom Šebom z TheMarketers.biz budú diskutovať s Ivanom
Golianom z Orangeu, Martinom Mácom zo Slovak Telekomu a Tomášom Masárom z O2.
Témou diskusie budú služby operátorov (nielen) s využitím pre mobilný marketing, mobilné trendy
operátorskou optikou a najpredávanejšie zariadenia "Mať takýchto troch vzácnych hostí je pre každého
organizátora cťou. Navyše v tak netradičnej zostave," hovorí Peter Šebo.
Kolega Ján Trangel pre vás pripravuje prednášku o trendoch v oblasti smartfónov a tabletov. Na pódium
sa okrem neho postavia dve desiatky expertov nie len z oblastí mobilného marketingu.
Kompletný zoznam spíkrov nájdete na webe konferencie, kde je zverejnený aj detailný program.
Rozdelený bude na dve sekcie, vo veľkej sále odznejú prezentácie zamerané na mobilný marketing,
workshopová miestnosť bude naplnená témami určenými najmä pre vývojárov mobilných aplikácií.
Jedinečné slovenské podujatie o mobilnom marketingu, trendoch v oblasti smartfónov a tabletov, ale aj o
aplikáciách a operátoroch sa uskutoční 23. apríla v novej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na už treťom ročníku poprednej slovenskej konferencie MobileRulezz 2013 sa stretnú odborníci aj
fanúšikovia moderných technológií. Konferencia MobileRulezz je primárne určená marketingovým
manažérom, zamestnancom kreatívnych a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj
novinárom či blogerom.
Vstup na prestížnu konferenciu stojí 199 eur, každý so sebou môže zobrať ďalšieho účastníka, ktorý
zaplatí len polovičné vstupné. Záujem o účasť je aj zo strany študentov vysokých škôl, ktorí majú šancu
získať vstup so 75-percentnou zľavou.
Viac info o konferencii na http://mobile.rulezz.sk/2013.
Posledná šanca: Vyhrajte vstupenky!
Päť vstupeniek na konferenciu môžete získať v našej súťaži. Stačí, ak vyberiete podľa vás najlepší
fotomobil. Viac informácií nájdete v samostatnom článku: Fotosúboj: Vyberte najlepší fotomobil a
vyhrajte! (Čím viac hlasov, tým väčšia šanca na výhru.)
Tweet
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23. Seriál: 5 chýb pri kúpe nehnuteľnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Môj dom; 05/04/2013; 04/2013; s.: 124,126,127; financie; ing . Martin
Čapo]

4. časť Nesprávna obhliadka
TEXT ing . Martin Čapo FOTO THINKSTOCK.CZ
Existujú dva nesprávne spôsoby, ktorými kupujúci pristupuje k obhliadke. Prvým je okamžitá strata
záujmu na základe pocitu. Kupujúci prichádza na obhliadku nehnuteľnosti a už na ulici postupne
nadobúda názor, že táto nehnuteľnosť nie je tá pravá. Jeho pocit podporí exteriérový vzhľad
nehnuteľnosti a definitívne sa v tomto názore utvrdí, keď prekročí jej prah.
Prvý dojem môže aj klamať
Toto presvedčenie nadobudne kupujúci bez toho, aby si dôkladnejšie pozrel lokalitu, pozorne si
prehliadol exteriér a interiér nehnuteľnosti a od makléra či majiteľa sa dozvedel všetky fakty. Tak, ako sa
to stáva pri stretnutí s ľuďmi, kupujúci okamžite zaujme postoj na základe sympatií. Takáto obhliadka má
potom zvyčajne rovnaký priebeh. Kupujúci veľmi rýchlo prejde jednotlivými miestnosťami bez toho, aby
do nich dokonca vstúpil, a ak ho v interiéri niečo zásadne neprekvapí, veľmi rýchlo aj odchádza. Okrem
toho, že je takáto obhliadka veľkou stratou času, je aj nešťastným omylom. Skutočnosť, že si na ňu
musíte ukrojiť zo svojho pracovného alebo osobného času, že sa na ňu a z nej musíte dopraviť, že často
musíte zorganizovať a prepraviť iných ľudí, ktorí s vami obhliadku absolvujú, je podľa môjho názoru
dostatočným dôvodom na to, aby ste danej nehnuteľnosti venovali niekoľko špeciálnych minút
pozornosti. Najmä keď ste už na mieste. Tak ako pri osobnom kontakte, aj pri nehnuteľnostiach sa ich
skutočný potenciál často odhalí až pozornejším skúmaním. Pamätajte si, že vaše úvodné sympatie sú
emocionálny stav, ktorý môže byť spôsobený aj inými príčinami ako parametrami nehnuteľnosti
(napríklad dopravnou zápchou, zlým dňom v práci či škaredým počasím).
Likvidátor poisťovne
Druhý spôsob nesprávneho prístupu kupujúceho k obhliadke je presne na opačnej strane spektra.
Kupujúci navštívia nehnuteľnosť a od začiatku sa správajú ako likvidátori poistnej udalosti. Sledujú a
aspoň mentálne zaznamenávajú všetky praskliny na stenách, nerovnosti podláh a iné chyby bez toho,
aby si všímali svoje pocity. Aj keď je správne a namieste dôkladne si obzrieť všetky detaily
nehnuteľnosti, prvá návšteva a ňou generované prvé emócie a myšlienky môžu do veľkej miery predurčiť
to, ako sa vám bude neskôr bývať. Nielen okolie, dispozičné riešenie či zariadenie, ale aj osobnosť
majiteľa do veľkej miery napovedia, či je táto nehnuteľnosť pre vás to pravé. Racio je síce pri
obhliadkach potrebné, ale isto nikto z vás nechce, aby bolo jeho bývanie ako dohodnuté manželstvo.
Navyše, tých prvých, najzaujímavejších a spontánnych momentov nie je zas tak veľa a stojí za to si ich
užiť. Obhliadka absolvovaná so sústredením sa na všetky stránky poslúži - ak nie dobrej kúpe, tak určite
lepšiemu prehľadu. A prispeje k istote, keď narazíte na ,,tú pravú".
www.riesimebyvanie.sk
Pýtajte sa
Otázky sú prejavom záujmu, neurobte však z obhliadky výsluch. Oceňte, ak sa vám niečo páči a
priznajte, ak zvažujete kúpu, ale bez prílišného nadšenia.
Robte si poznámky
Všetky informácie o nehnuteľnosti si zapíšte, aby ste sa k nim mohli neskôr vrátiť. Poznámky môžete
doplniť vlastnou fotodokumentáciou.
Vzťah s majiteľom
Je dôležité uvedomiť si, že obhliadka je prvým miestom na stretnutie s majiteľom. Váš vzťah s majiteľom
nehnuteľnosti je obzvlášť dôležitý pri zaujímavej ponuke, o ktorú je veľký záujem.
Dva mesiace
Obdobie, ktoré venujete obhliadkam nehnuteľností, je dobré časovo ohraničiť (ideálne sú dva mesiace).
Ak ste za tento čas nenašli nehnuteľnosť, ktorá spĺňa vaše kritériá, mali by ste ich buď prehodnotiť,
alebo kúpu odložiť - kým sa nezmení vaša situácia (napríklad príjem) alebo ponuka (napríklad vďaka
novej výstavbe).
Predávate nehnuteľnosť? Výber realitného makléra a výška ponukovej ceny
Výber makléra je pri predaji nehnuteľnosti najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré musíte urobiť, aby ste dobre
predali.

Výška provízie je najčastejším mylným parametrom, na základe ktorého si majitelia vyberajú svojho
makléra. Hneď druhým je výška ponukovej ceny, teda ceny, za ktorú je maklér ochotný vziať vašu
nehnuteľnosť do ponuky, respektíve ceny, za ktorú predpokladá alebo deklaruje predaj nehnuteľnosti. Aj
toto číslo sa môže pri rôznych makléroch zásadne líšiť a takisto tu platí, že menej je viac. Prvá vec, ktorú
musíte mať na pamäti, je, že maklér nie je súdny znalec, ktorý vám exaktne povie predajnú cenu vašej
nehnuteľnosti. Maklér je obchodník a marketér, ktorý by sa všetkými svojimi aktivitami mal usilovať o
získanie najlepšej predajnej ceny v danom čase na trhu. Ponuková cena, teda cena, za ktorú
nehnuteľnosť vezme do ponuky a prezentuje, je jeden z prvých nástrojov na dosiahnutie tohto výsledku.
Najvyššia cena = komplikovaný predaj
Ak si vyberiete makléra, ktorý uvedie najvyššiu predajnú cenu vašej nehnuteľnosti, s najväčšou
pravdepodobnosťou sa môžete pripraviť na komplikovaný predaj. Skúsenosti ukazujú, že najvyššiu cenu
a najlepšie podmienky dokáže nehnuteľnosť vygenerovať v prvých týždňoch jej predaja. Ak je ponuková
cena nehnuteľnosti príliš vysoká, nehnuteľnosť má menej obhliadok, čo znamená menšiu šancu na
predaj, dlhší čas na trhu a v konečnom dôsledku aj nižšiu predajnú cenu. Postavte ponukovú cenu nižšie
a stane sa presný opak. Vyšší počet obhliadok, lepšia vyjednávacia pozícia a nakoniec aj rýchly a
výhodný predaj.
Úloha makléra
Prvou úlohou makléra je dať vám reálny návrh ponukovej ceny vašej nehnuteľnosti v závislosti od
termínu a času predaja, ktorý by mal byť postavený na predchádzajúcich porovnateľných predajoch,
aktuálnych dopytoch klientov a konkurenčných ponukách. Ak maklér nekriticky prijme vašu ponukovú
cenu, respektíve vám dá cenový odhad na mieste bez vážnejšieho zamyslenia sa, môžete si byť takmer
istí, že vás čakajú nepríjemné prekvapenia. Cieľom tohto makléra je totiž iba získať vašu nehnuteľnosť
do ponuky a nie čo najlepšie ju predať (tento takzvaný lister stavia svoju stratégiu na tom, že má veľa
ponúk a tým podporuje najmä svoj vlastný marketing). Dobrý a skúsený maklér stavia na istotu. Povie
vám alternatívne stratégie a ceny a veľmi reálne odhadne, za aký čas a s akou finálnou predajnou cenou
vašu nehnuteľnosť predá. Upozorní vás, ak je vaša cieľová predajná cena príliš vysoká, prípadne
dokonca odmietne nehnuteľnosť za danú ponukovú cenu predávať. www.riesimebyvanie.sk
Martin Čapo
V roku 2004 založil a vedie realitnú kanceláriu Riešime bývanie s pôsobnosťou na rezidenčnom trhu v
bratislavskom regióne. Je autorom realitného manuálu Kupujeme nehnuteľnosť/Predávame
nehnuteľnosť. Pôsobí ako arbiter relácie TV Joj Nové bývanie. Pravidelne prispieva do rôznych médií na
tému reality. Prednáša externe na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Jediný spoľahlivý nástroj, ktorým môžete odlíšiť dobrého makléra od zlého, sú jeho referencie.
5 rád, ako si vybrať realitného makléra
Veľa ľudí má s realitnými maklérmi či sprostredkovateľmi zlé skúsenosti. Sťažujú sa na ich
neprofesionalitu a necitlivý prístup. Predsa len, predaj bytu nie je každodenná záležitosť a mnohí ho
absolvujú len raz či dvakrát za život. Ako si teda túto skúsenosť uľahčiť a spríjemniť?
Pri výbere realitného makléra je dobré, ak ho osobne navštívite v kancelárii. Zistíte tak, či sídlo jeho
činnosti nie je len fiktívne. Ak nemá oficiálnu prevádzku, neskladajte mu zálohu.
Skontrolujte si jeho oprávnenie podnikať na stránkach obchodného registra (www.orsr.sk) alebo
živnostenského registra (www.zrsr.sk). Garanciou odbornosti je aj členstvo v Asociácii realitných
maklérov.
Realitný maklér musí byť schopný odpovedať na otázky o priebehu prevodu nehnuteľnosti a musí
poznať doklady, ktoré sa predkladajú na kataster. Ak máte pocit, že na vaše otázky nevie odpovedať, a
neponúkne vám svojho právneho zástupcu, ktorý vám postup vysvetlí, tento sprostredkovateľ nemá
dostatočné skúsenosti a riskujete, že prevod neprebehne bezpečne.
Profesionálny maklér by vám mal v rámci svojich služieb zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv, návrh
na vklad, mal by vás informovať, aké doklady a dokumenty bude od vás potrebovať, mal by byť schopný
zabezpečiť znalecké posudky a ovládať postupy predaja prostredníctvom hypotekárneho úveru.
Realitný maklér by vás mal odbremeniť od behania na kataster a väčšinu dokumentov zaobstarať
osobne. Niektorí sprostredkovatelia v rámci svojich provízií platia za klientov aj notárske poplatky a
základný správny poplatok na katastri.
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24. MobileRulezz 2013: O2, Orange aj Telekom za jedným stolom!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 11/04/2013; topky.sk; PR článok]
BRATISLAVA – Zástupcovia všetkých troch mobilných operátorov sa stretnú po prvý raz za jedným
stolom k témam mobilného marketingu. Panelová diskusia, v ktorej vystúpia Ivan Golian z Orangeu,
Martin Mác zo Slovak Telekomu a Tomáš Masár z Telefonica O2, bude jedným z lákadiel najväčšej
konferencie o mobilnom marketingu na Slovensku MobileRulezz 2013.
O moderátorské otázky sa postarajú odborníci v tejto oblasti Filip Hanker z MobilMania.sk a Peter Šebo
z TheMarketers.biz. Podobná diskusia je na Slovensku unikát, po prvý raz ju zažijú len účastníci
konferencie 23. apríla v aule Ekonomickej univerzity.
"Mať takýchto troch vzácnych hostí je pre každého organizátora cťou. Sme hrdí na to, že značka
MobileRulezz sa stáva medzi eventami na Slovensku pojmom a naše pozvania prijímajú aj takíto
exkluzívni hostia. Navyše v tak netradičnej zostave," priznáva Peter Šebo, organizátor konferencie.
Konferencia MobileRulezz je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom kreatívnych
a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom.
Vstup na prestížnu konferenciu stojí 199 eur, každý so sebou môže zobrať ďalšieho účastníka, ktorý
zaplatí len polovičné vstupné. Záujem o účasť je aj zo strany študentov vysokých škôl, ktorí majú šancu
získať vstup so 75-percentnou zľavou.
Viac info o konferencii na http://mobile.rulezz.sk/2013.
-reklamná správa-
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25. MobileRulezz 2013: O2, Orange aj Telekom za jedným stolom!
[Téma: Ekonomická univerzita; omediach.com; 11/04/2013; MobileRulezz]
MobileRulezz
Zástupcovia všetkých troch mobilných operátorov sa stretnú po prvý raz za jedným stolom k témam
mobilného marketingu. Panelová diskusia, v ktorej vystúpia Ivan Golian z Orangeu, Martin Mác zo
Slovak Telekomu a Tomáš Masár z Telefonica O2, bude jedným z lákadiel najväčšej konferencie o
mobilnom marketingu na Slovensku MobileRulezz 2013.
O moderátorské otázky sa postarajú odborníci v tejto oblasti Filip Hanker z MobilMania.sk a Peter Šebo
z TheMarketers.biz. Podobná diskusia je na Slovensku unikát, po prvý raz ju zažijú len účastníci
konferencie 23. apríla v aule Ekonomickej univerzity.
"Mať takýchto troch vzácnych hostí je pre každého organizátora cťou. Sme hrdí na to, že značka
MobileRulezz sa stáva medzi eventami na Slovensku pojmom a naše pozvania prijímajú aj takíto
exkluzívni hostia. Navyše v tak netradičnej zostave," priznáva Peter Šebo, organizátor konferencie.
Konferencia MobileRulezz je primárne určená marketingovým manažérom, zamestnancom kreatívnych
a komunikačných agentúr, vývojárom mobilných aplikácii, ale aj novinárom či blogerom.
Vstup na prestížnu konferenciu stojí 199 eur, každý so sebou môže zobrať ďalšieho účastníka, ktorý
zaplatí len polovičné vstupné. Záujem o účasť je aj zo strany študentov vysokých škôl, ktorí majú šancu
získať vstup so 75-percentnou zľavou.
Viac info o konferencii na http://mobile.rulezz.sk/2013.
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26. Čoskoro spoznáme najlepších slovenských developerov mobilných aplikácií
[Téma: Ekonomická univerzita; mobil.sk; 14/04/2013; mobil.sk; Autor - Peter Sumec]

Developeri slovenských aplikácií majú dnes (14.04.2013) poslednú možnosť na to, aby sa prihlásili do 3.
ročníka národnej súťaže mobilných aplikácií AppsRulezz 2013.
Priaznivci mobilných aplikácií môžu dať hlas svojmu favoritovi prostredníctvom internetu a pomôcť tak
porote pri rozhodovaní.
Tretí ročník súťaže AppsRulezz 2013 spozná svojich výhercov už v utorok 23. apríla 2013 v Ateliéri
Babylon v Bratislave. Na slávnostné odovzdávanie a afterparty sú pozvaní všetci priaznivci mobilného
marketingu, aplikácií a developeri zdarma. K dnešnému dňu sa do súťaže prihlásilo 131 aplikácií, medzi
ktorými má svoje zastúpenie aj Orange. Aplikácia Orange Go je bránou do sveta informácií aj zábavy.
Umožňuje prístup k televízii, chatu, hudbe, elektronickým knihám, kontrole spotreby a ďalším užitočným
funkciám.
Fanúšikovia mobilných a TV aplikácií môžu ešte stále hlasovať za svoje obľúbené slovenské aplikácie
na apps.rulezz.sk/2013/. Tento rok pribudla k hlavným kategóriám Smartphone a Tablet aplikácie aj
tretia kategória, a to TV aplikácie. Najlepšieho developera organizátor a spoločnosť Orange odmenia
titulom Orange App Developer roka. Najlepšia aplikácia zo všetkých získa špeciálnu cenu App Prix.
Shortlisty budú predstavené na konferencii o mobilnom marketingu MobileRulezz 2013, ktorá sa
uskutoční 23. apríla v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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27. Ako odstaviť učiteľa? Toto musíte vidieť!
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 15/04/2013; TVnoviny; Števo Eisele / zg]
Aj takto môže skončiť posledná prednáška v letnom semestri.
Študenti Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave predviedli ukážkový "flash mob",
čiže bleskovú zábavnú akciu a to priamo na pôde svojej alma mater.
Spolu so šesticou profesionálnych tanečníkov kompletne zaskočili celú sálu, vrátane vedenia fakulty
sediacom v prvom rade, keď originálnym spôsobom prerušili prednášku prodekana pre rozvoj Petra Fila.
Nemilosrdne krásne študentky ho odstavili od jeho "plamenného" prejavu na záver semestra a
netradičnou formou predviedli guerilla marketing v praxi.
Oči vyočiť si išlo aj 200 nič netušiacich spolužiakov, ktorí takouto hravou a najmä kreatívnou formou
pochopili, čo to znamená, keď sa povie (vysoká) škola hrou.
Popis foto: Tak takto vyzeralo "narušenie" vyučovania na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.
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28. Pozrite sa, čo si dovolili slovenskí študenti na prednáške (video)
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 15/04/2013; TVnoviny; Števo Eisele / zg]
Aj takto sa môže skončiť posledná prednáška v letnom semestri.
Študenti Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave predviedli ukážkový "flash mob",
čiže bleskovú zábavnú akciu a to priamo na pôde svojej alma mater.
Spolu so šesticou profesionálnych tanečníkov kompletne zaskočili celú sálu, vrátane vedenia fakulty
sediacom v prvom rade, keď originálnym spôsobom prerušili prednášku prodekana pre rozvoj Petra Fila.
Nemilosrdne krásne študentky ho odstavili od jeho "plamenného" prejavu na záver semestra a
netradičnou formou predviedli guerilla marketing v praxi.
Oči vyočiť si išlo aj 200 nič netušiacich spolužiakov, ktorí takouto hravou a najmä kreatívnou formou
pochopili, čo to znamená, keď sa povie (vysoká) škola hrou.
Popis foto: Tak takto vyzeralo "narušenie" vyučovania na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.
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29. VIDEO: Tanec uprostred prednášky? Slovenskí študenti predviedli flash mob
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 15/04/2013; Dnes; Red Dom]
BRATISLAVA - Originálny návod, ako si spestriť vyučovanie, ponúkli študenti Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas poslednej prednášky letného semestra, na ktorej
nechýbalo vedenie fakulty, predviedli vydarený flash mob.
Spolu so šiestimi profesionálnymi tanečníkmi sa im podarilo zaskočiť nielen učiteľský zbor ale aj
ostatných nič netušiacich spolužiakov.
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30. Študenti Ekonomickej univerzity šokovali profesorov: Toto im predviedli!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 15/04/2013; topky.sk; np]
BRATISLAVA - Slovenskí študenti nie sú žiadni suchári, o čom nás momentálne presviedča video, ktoré
bolo nakrútené na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesorov dokonale zaskočili, keď im
ukázali, že okrem vedomostí disponujú aj inými stránkami, s ktorými stojí za to sa pochváliť.
Flashmob je blesková zábavná akcia, pri ktorej sa na jednom mieste stretne viacero ľudí, ktorí urobia
niečo zábavné. Väčšinou ide o nejakú tanečnú choreografiu. Nedávno sa týmto spôsobom predviedli aj
poslucháči Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity počas vyhodnotenia klubovej činnosti.
Zo sedadla sa najprv z ničoho nič zdvihol mladík v čiernom saku, ktorý začal do rytmu piesne od skupiny
Maroon 5 predstierať hru na gitaru. O malú chvíľku sa k nemu pridali dve dievčatá, neskôr ďalšie a
nakoniec ich pred očami zhruba dvesto prítomných spolužiakov a vedenia fakulty tancovalo viac ako
desať.
Študenti týmto vystúpením ukázali, že škola nemusí vždy znamenať len nudu a dlhé hodiny vysedávania
v lavici. Ocenili ho aj mnohí užívatelia. "Skvelý nápad, ako spropagovať univerzitu a činnosť klubu,"
napísala Katarína. Nie všetkým bol ale flashmob po chuti. "Absolútne postrádam zmysel tohto videa.
Maximálne trápne," poznamenala Michaela.
Čo si o videu myslíte vy?
Pobavilo ma
285
Je to trápne
75
Čo tým vlastne chceli dokázať?
48
Počet hlasov: 408
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31. O technické odbory majú študenti nízky záujem
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; 15/04/2013; 15/2013; s.: 4;
SPRAVODAJSTVO / INZERCIA; (LAZ)]
Najviac gymnazistov zo Šale prijali na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
ŠAĽA, GALANTA. V rebríčku stredných škôl v prijímacom konaní na vysoké školy za rok 2012 sa
Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali umiestnilo v rámci kraja na 17. mieste. Vyplýva to zo štatistiky
Ústavu informácií a prognóz školstva. Ten sledoval, koľko absolventov každej strednej školy sa hlásilo
na vysokú, koľkých prijali a koľkí sa aj reálne zapísali. "Z celkového počtu 85 prihlásených absolventov
našej školy bolo prijatých 75. Naša štatistika vychádza z trochu rozdielnych údajov, 91 prihlásených z
celkového počtu 93 absolventov, 89 prijatých. Napriek rozdielu týchto hodnotení sme s umiestnením
spokojní aj vzhľadom na to, že podobné čísla dosahujeme dlhodobo," povedal riaditeľ Vladimír Takáč.

Dodal, že gymnazisti mali najväčší záujem o Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Slovenskú
technickú univerzitu v Bratislave a tiež Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. "Väčšina absolventov
študuje s humanitným zameraním. Vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej sily v technických odboroch
sa v ďalších rokoch zameriame na zvýšenie počtu absolventov, ktorí budú chcieť študovať technické
smery," dodal. Spojená škola – Obchodná akadémia v Šali sa v hodnotení umiestnila na 32.mieste a
Spojená škola – Stredná priemyselná škola v Šali na 41.mieste. Študenti sa hlásili sa na technické
odbory v Nitre, Bratislave a Trnave cez ekonomicky orientované štúdiá až po jazykové a pedagogické
fakulty. "Na jednej strane sme radi všetci pedagógovia, že naši žiaci reálne posudzujú situáciu pri vstupe
na trh práce a majú záujem si štúdium predĺžiť. Na druhej strane si všetci uvedomujeme ich ťažšiu
pozíciu zotrvať na štúdiu na vysokej škole, keďže ich príprava bola v porovnaní s gymnazistami o viac
ako tretinu orientovaná do praxe," povedala riaditeľka Alžbeta Botorčeová. Podobný názor má aj
riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante Anzelma Bolová, ktorej škola skončila v
rebríčku v rámci Trnavského kraja na 43. mieste. Predbehli ju obe galantské gymnáziá. "Som spokojná,
pretože prioritne sme zameraní nie na štúdium na vysoké školy, ale pre prax," povedala riaditeľka.
(LAZ)
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32. Čoskoro spoznáme najlepších slovenských developerov mobilných aplikácií
[Téma: Ekonomická univerzita; mediahit.sk; 15/04/2013; Tlačové správy - Spoločnosť; Marcel Jánošík]
Bratislava, 12. apríla 2013 – Developeri slovenských aplikácií majú už len tri dni na to, aby sa prihlásili
do 3. ročníka národnej súťaže mobilných aplikácií AppsRulezz 2013. Priaznivci mobilných aplikácií môžu
dať hlas svojmu favoritovi prostredníctvom internetu a pomôcť tak porote pri rozhodovaní.
Tretí ročník súťaže AppsRulezz 2013 spozná svojich výhercov už v utorok 23. apríla 2013 v Ateliéri
Babylon v Bratislave. Na slávnostné odovzdávanie a afterparty sú pozvaní všetci priaznivci mobilného
marketingu, aplikácií a developeri zdarma. K dnešnému dňu sa do súťaže prihlásilo 131 aplikácií, medzi
ktorými má svoje zastúpenie aj Orange. Aplikácia Orange Go je bránou do sveta informácií aj zábavy.
Umožňuje prístup k televízii, chatu, hudbe, elektronickým knihám, kontrole spotreby a ďalším užitočným
funkciám.
Fanúšikovia mobilných a TV aplikácií môžu ešte stále hlasovať za svoje obľúbené slovenské aplikácie
na apps.rulezz.sk/2013/. Tento rok pribudla k hlavným kategóriám Smartphone a Tablet aplikácie aj
tretia kategória, a to TV aplikácie. Najlepšieho developera organizátor a spoločnosť Orange odmenia
titulom Orange App Developer roka. Najlepšia aplikácia zo všetkých získa špeciálnu cenu App Prix.
Shortlisty budú predstavené na konferencii o mobilnom marketingu MobileRulezz 2013, ktorá sa
uskutoční 23. apríla v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.
-END
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33. Ekonómovia sabotovali prednášku
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 17:00; 16/04/2013; Noviny o 17:00; z domova; Martina Karasová]
Ján Mečiar, moderátor: "Študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave nechýba odvaha. Rozhodli
sa sabotovať prednášku dosť netradičným spôsobom. Predviedli takzvaný flash mob. Vyviedli tak z
miery nielen vyučujúcich, ale aj spolužiakov, ktorí nič netušili. Vedenie fakulty ich za neplánované
prerušenie prednášky dokonca pochválilo."
Martina Karasová, redaktorka: "V minulosti sa už tancovalo na staniciach v Sydney alebo v Štokholme.
Ľudia na pár minút zamrzli na známej newyorskej stanici Grand Central. Flash mob minulý rok zažila
napríklad aj Bratislava. Odvahu však majú aj študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tí
sabotovali prednášku na škole svojim tancom. Prednášajúci dostal na päť minút jednoducho stopku. V
nemom úžase zostali aj žiaci. Spolu osemnásť tanečníkov, z toho šiesti profíci, sa na túto akciu
pripravovali tri týždne a dva nacvičovali choreografiu."
Martin Havran, University Dance Centre: "Nacvičovali sme to tajne od ôsmej večer do polnoci s tým, že
vedeli sme o tom iba my osemnásti a išli sme do toho s tým rizikom, že nikto o tom nevie."
Martina Karasová, redaktorka: "Napriek veľkému riziku sa toto prerušenie prednášky stretlo s pozitívnym
ohlasom aj u vedenia fakulty."

Peter Drábik, prodekan Obchodnej fakulty: "Obchodná fakulta je hrdá na svojich študentov, ktorí
vedomosti z oblasti online marketingu a virtuálneho marketingu pretavili do tej praktickej roviny. Myslím,
že s fantastickým ohlasom a zároveň nás veľmi príjemne prekvapili."
Martina Karasová, redaktorka: "Študenti tak originálne spropagovali svoje tanečné centrum, ktoré má
pobočky aj na iných univerzitách po celom Slovensku."
Martina Galliková, University Dance Centre: "Taktiež ukázať študentom, že na škole pôsobí niečo ako
Univerzita tanečné centrum, kde sa môžu zabaviť, zatancovať si, nájsť si nových priateľov a nejako
spestriť svoj študentský život."
-END
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34. Deficit pre budúci rok
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 17/04/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Ondrej Holič, moderátor: "Štát chce budúci rok stlačiť deficit na takmer dva a pol percenta HDP, na čo
musí rezort financií nájsť ďalších päťstošesťdesiatšesť miliónov eur. Minister Kažimír to nepovažuje za
vážny problém, pretože tento rok museli ušetriť až štvornásobne viac."
Peter Valovič, redaktor: "Slovensko musí šetriť aj budúci rok. Z východísk rozpočtu verejnej správy
vyplýva, že má deficit klesnúť z dve celé deväťdesiatštyri stotín percenta na dve celé šesť desatín
percenta hrubého domáceho produktu. Ušetriť preto treba minimálne päťstošesťdesiatšesť miliónov eur.
Minister financií Peter Kažimír to nevníma ako drámu. Minulý rok totiž museli prijať opatrenia za takmer
dva a pol miliardy. Kľúčom je, podľa neho, zlepšenie výberu daní a eliminovanie daňových únikov."
Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): "Ďalším zdrojom bude ESO, to znamená upratovanie v
oblasti štátnej administratívy. No a ďalšia oblasť sú sociálne dávky, adresnosť sociálnych dávok."
Peter Valovič, redaktor: "Ľuboš Pavelka z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
tvrdí, že treba brať s rezervou aj predpokladaný pokles deficitu. Aj keby boli čísla na rovnakej úrovni ako
napríklad v Rakúsku alebo Nemecku, situácia na Slovensku je iná."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľký podiel tvorby hrubého
domáceho produktu vytvárajú firmy, ktoré sú nadnárodnými korporáciami a ktoré v podobe investičných
stimulov majú dlhodobé daňové prázdniny a napriek tomu, že vytvárajú veľký objem hrubého domáceho
produktu, podieľajú sa v minimálnom rozsahu na daňových príjmoch štátu."
Peter Valovič, redaktor: "Výhodou je podľa neho to, že Slovensko šetrením získava dôveru zahraničných
trhov, čo mu umožňuje požičiavať si peniaze za nízke úroky."
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35. Deficit pre budúci rok
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 17/04/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Filip Domovec, moderátor: "Štát chce budúci rok stlačiť deficit na takmer dva a pol percenta HDP. Na to
bude ministerstvo financií potrebovať nájsť ďalších päťstošesťdesiatšesť miliónov eur. Minister hovorí, že
to až taký problém nebude. Tento rok totiž museli ušetriť až štyrikrát viac."
Peter Valovič, redaktor: "Slovensko musí šetriť aj budúci rok. Z východísk rozpočtu verejnej správy
vyplýva, že má deficit klesnúť z dve celé deväťdesiatštyri stotín percenta na dve celé šesť desatín
percenta hrubého domáceho produktu. Ušetriť preto treba minimálne päťstošesťdesiatšesť miliónov eur.
Minister financií Peter Kažimír to nevníma ako drámu. Minulý rok totiž museli prijať opatrenia za takmer
dva a pol miliardy. Kľúčom je, podľa neho zlepšenie výberu daní a eliminovanie daňových únikov."
Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): "Ďalším zdrojom bude ESO, to znamená upratovanie v
oblasti štátnej administratívy. No a ďalšia oblasť sú sociálne dávky, adresnosť sociálnych dávok."

Peter Valovič, redaktor: "Ekonóm SAV Vladimír Baláž hovorí, že to také jednoduché nebude."
Vladimír Baláž, ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied: "Nevieme ešte presne, ako
sa bude vyvíjať ekonomika. Tie predbežné odhady o tom, že tá ekonomika bude rásť takmer troma
percentami sú pomerne optimistické a nemusia sa ukázať ako úplne realistické."
Peter Valovič, redaktor: "Ľuboš Pavelka z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
tvrdí, že treba brať s rezervou aj predpokladaný pokles deficitu. Aj keby boli čísla na rovnakej úrovni ako
napríklad v Rakúsku alebo Nemecku, situácia na Slovensku je iná."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľký podiel tvorby hrubého
domáceho produktu vytvárajú firmy, ktoré sú nadnárodnými korporáciami a ktoré v podobe investičných
stimulov majú dlhodobé daňové prázdniny a napriek tomu, že vytvárajú veľký objem hrubého domáceho
produktu, podieľajú sa v minimálnom rozsahu na daňových príjmoch štátu."
Peter Valovič, redaktor: "Výhodou je podľa neho to, že Slovensko šetrením získava dôveru zahraničných
trhov, čo mu umožňuje požičiavať si peniaze za nízke úroky."
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36. Znižovanie deficitu na budúci rok
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 7:00; 18/04/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Ďalších päťstošesťdesiatšesť miliónov eur. Práve toľko musí nájsť rezort
financií, aby naplnil záväzok na zníženie budúcoročného deficitu. Štát ho chce dostať na hranicu takmer
dvoch a pol percenta HDP. Minister Peter Kažimír to nepovažuje za vážny problém, tento rok musel
ušetriť štvornásobne viac."
Peter Valovič, redaktor: "Slovensko musí šetriť aj budúci rok. Z východísk rozpočtu verejnej správy
vyplýva, že má deficit klesnúť z dve celé deväťdesiatštyri stotín percenta na dve celé šesť desatín
percenta hrubého domáceho produktu. Ušetriť preto treba minimálne päťstošesťdesiatšesť miliónov eur.
Minister financií Peter Kažimír to nevníma ako drámu. Minulý rok totiž museli prijať opatrenia za takmer
dva a pol miliardy. Kľúčom je podľa neho zlepšenie výberu daní a eliminovanie daňových únikov."
Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): "Ďalším zdrojom bude ESO, to znamená upratovanie v
oblasti štátnej administratívy. No a ďalšia oblasť sú sociálne dávky, adresnosť sociálnych dávok."
Peter Valovič, redaktor: "Ľuboš Pavelka z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
tvrdí, že treba brať s rezervou aj predpokladaný pokles deficitu. Aj keby boli čísla na rovnakej úrovni ako
napríklad v Rakúsku alebo Nemecku, situácia na Slovensku je iná."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľký podiel tvorby hrubého
domáceho produktu vytvárajú firmy, ktoré sú nadnárodnými korporáciami a ktoré v podobe investičných
stimulov majú dlhodobé daňové prázdniny a napriek tomu, že vytvárajú veľký objem hrubého domáceho
produktu, podieľajú sa v minimálnom rozsahu na daňových príjmoch štátu."
Peter Valovič, redaktor: "Výhodou je podľa neho to, že Slovensko šetrením získava dôveru zahraničných
trhov, čo mu umožňuje požičiavať si peniaze za nízke úroky."
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37. Hančík: Srdcom som slávista
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 19/04/2013; 91/2013; s.: 37; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
PREDSTAVUJEME MAJSTRA SLOVENSKA ZA ROK 2013 VOLEJBALISTKY SLÁVIE EU
BRATISLAVA
Hoci boli volejbalistky bratislavskej Slávie Ekonomická univerzita pred finálovou sériou mierne
favoritky, len málokto čakal, že by sa boje o majstra skončili už po troch zápasoch. Súboje s
Doprastavom bývajú totiž maximálne vyrovnané. Aj predvčerom sa schyľovalo k piatemu rozhodujúcemu
stretnutiu. Nestalo sa, slávistky otočili duel z 0:2 na 3:2, v sérii vyhrali 3:1 a zaslúžene získali štrnásty
extraligový primát. Pre trénera Martina Hančíka druhý v pozícii hlavného kouča.

Pán tréner, aké boli oslavy? "Veľmi príjemné. Bezprostredne po zápase sme si s fanúšikmi i rektorom
Ekonomickej univerzity sadli v kolkárni pri športovej hale Mladosť. Dievčatá sa o druhej či pol tretej
odobrali do mesta, no na tom som sa už nezúčastnil. Na druhý deň ma čakali povinnosti."
V role hlavného kouča ste získali druhý titul, prvý bol v roku 2008. Skúste ich porovnať, ktorý sa doloval
ťažšie? "Oba si veľmi cením, ale tento bol oveľa viac vybojovaný. Pred piatimi rokmi sme hrali proti
prekvapeniu extraligy, terajšiemu COP Nitra, ktoré viedla Zuzana Tlstovičová. Nitrianky v semifinále
prekvapujúco zdolali Doprastav a šli proti nám. Psychicky to bolo o čosi jednoduchšie, dievčatá si verili
viac, než keby hrali proti doprastaváčkam. Tie hrali v tejto sezóne fantasticky, veľmi sa zlepšili. O to je
triumf cennejší."
Čo bolo podľa vás vo finálovej sérii rozhodujúce? "Veľkú úlohu zohrali skúsenosti našich hráčok, ktoré
sa prejavili najmä v koncovkách setov. Dokázali sme ich dotiahnuť aj za strateného stavu. Doprastav má
mladé hráčky, mnohé z nich hrali finále prvý raz."
Ktorý moment play-off vám zostane v pamäti ako najkrajší a naopak, ktorý vás najviac sklamal?
"Pochopiteľne, najviac si budem pamätať posledný duel, obrat z 0:2. Spätne som si ho zanalyzoval,
myslím si, že to bol zápas ako cez kopirák, ako sobotňajší v Mladosti. Takisto sme mohli uhrať štvrtý set
a šli by sme do piateho. Ten by bol aj pre Doprastav psychicky náročnejší, podobne ako v stredu. Či by
sme však vyhrali, neviem. Naopak, ťažko sa nám hralo proti Nitrám, COP vo štvrťfinále, UKF v
semifinále. Nemali proti nám čo stratiť. Veľakrát sme vtedy nehrali tak, ako by som si ja, respektíve
dievčatá predstavovali. Nedokázali sa vypnúť k výkonu, ako vo finálových zápasoch."
V stredoeurópskej lige ste si vybojovali účasť vo Final Four, napokon ste skončili na štvrtom mieste.
Získali ste Slovenský pohár, vyhrali ste extraligu. Spokojný? "Sezónu sme dobre naštartovali víťazstvom
na Slávia Cupe, čo nás nabudilo. Dievčatá veľmi chceli, na čele s Tonkou Golitkovou, ktorá avizovala, že
chce skončiť s kariérou, vyhrať všetko, čo sa dá. Aj keď sa nám nepodarilo uhrať medailu v MEL, veľmi
rád som ju obetoval dvom zlatým."
O Golitkovej ukončení kariéry sa veľa hovorilo. Neprehovárali ste ju? "Tonka má vlastnú hlavu. Úprimne,
myslel som si, že skončí pred touto sezónou, zbytočné je ju prehovárať. Chápem ju, má zdravotné
problémy, veľakrát šla cez bolesť. Dokončí si školu, dá si rok prestávku a uvidí, čo ďalej. Akurát mi je
ľúto, že neokúsila legionársky chlebík. Tonka je pani hráčka, bola by vzácna pre družstvo, do ktorého by
šla. Želal by som jej to už len preto, aby si viac zarobila. Ale rozhodnutie je na nej."
Už ste sa stihli zamyslieť nad budúcim ročníkom? "Nechcem nič predbiehať. Máme avizované nejaké
odchody, dievčatám sa končia školy, zmluvy. Nikoho nebudeme držať nasilu. Ak odídu, zaprajeme im
veľa šťastia, možno sa v budúcnosti rady vrátia. Ja osobne som si už veľakrát povedal, že kašlem na to.
Ale ja som srdcom slávista. Trénujem tu už vyše dvadsať rokov a neviem si predstaviť, že by som
skončil alebo išiel niekam inam. Skôr by šiel trénovať iné družstvo v Slávii, možno by som sa vrátil k
mládeži. Pretože treba vychovávať dievčatá od spodných tímov, aby do áčka išli pripravené. Musím si to
nechať prejsť hlavou. S najväčšiu pravdepodobnosťou však zostanem aj s mojím asistentom Michalom
Matušovom."
LUCIA JEŽÍKOVÁ
Vzadu (zľava): rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák, fyzioterapeut Peter Kollár,
Kóšová, Čontofalská, Hinzellerová, Pištěláková, Salanciová, Rákošová, Herelová, tréner M. Hančík,
asistent Matušov, prezident Slávie EU V. Hančík, dolný rad (zľava): Snopková, Mitrengová,
Smataníková, Kuciaková, vpredu Golitková. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
ZASLÚŽILI SA O TITUL
1 MIROSLAVA KUCIAKOVÁ 1989/178 SMEČIARKA 2 DIANA MITRENGOVÁ 1991/176 SMEČIARKA 4
VALENTÍNA SIKELOVÁ 1995/177 SMEČIARKA 5 ERIKA SALANCIOVÁ 1991/183 SMEČIARKA 6
JAROSLAVA SMATANÍKOVÁ 1992/176 NAHRÁVAČKA 7 SIMONA KÓŠOVÁ 1992/187 BLOKÁRKA 8
ANDREA SNOPKOVÁ 1987/182 NAHRÁVAČKA 9 NINA HERELOVÁ 1993/180 BLOKÁRKA 10
MONIKA RÁKOŠOVÁ 1987/182 BLOKÁRKA 11 NIKOLA PIŠTĚLÁKOVÁ 1994/181 UNIVERZÁLKA 12
ANTÓNIA GOLITKOVÁ 1987/189 UNIVERZÁLKA 13 ZUZANA ČONTOFALSKÁ 1991/188 SMEČIARKA
14 TERÉZIA HINZELLEROVÁ 1988/183 LIBERKA
Prezident: VLADIMÍR HANČÍK, tréner: MARTIN HANČÍK, asistent: MICHAL MATUŠOV, fyzioterapeut:
PETER KOLLÁR.
MAJSTROVSKÁ CHÉMIA
PRACANTKA – Všetky, inak by sme nemali titul. Ale veľmi prekvapila Snopková, ktorá mala internú

dohodu, že popri doktorandúre nemusí absolvovať všetky tréningy. A tak ju to chytilo... KÁVIČKÁRKA –
Najčastejšie vidieť na káve Golitkovú s Rákošovou. JEDÁČKA – Herelová, tá vraj nezje len to, čo nezje
ju. ZABÁVAČKA – Opäť Herelová, keď niečo robí, alebo ak zo seba "vypustí", vraj to stojí za to.
TELEFONISTKA – Kuciaková, mobil málokedy pustí z rúk. MANEKÝNKA – Kóšová s Rákošovou, každá
má vlastný štýl a nakupovať spolu nechodia. FLEGMATIČKA – Jednoznačne Golitková, vyzerá, že ju nič
nerozhodí. CHODÍ NESKORO – Zasa Herelová, príde minútu po alebo minútu pred, časovú rezervu si
veľmi nedáva. BORDELÁRKA – Vraj by sa mohol niekto uraziť, v šatni vládne "organizovaný chaos".
(podľa trénera Hančíka, ktorému pri tom pomáhala Kuciaková)

Späť na obsah

38. Bratislavskí vysokoškoláci si to v nedeľu 4. mája rozdajú na Dunaji
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 18/04/2013; 08/2013; s.: 20; NEZARADENÉ; ado]
BRATISLAVA
Bratislavskí vysokoškoláci sa rozhodli založiť novú tradíciu po vzore študentov z Oxfordu a Cambridge
organizujú Univerzitnú regatu Bratislava. Pôjde o preteky v univerzitnom športe veslovaní na osemveslici
na Dunaji.
Prvá bratislavská univerzitná regata bude v rámci prvého Dňa bratislavských vysokoškolákov v nedeľu 4.
mája 2013 s letmým štartom o 15.00 h medzi Devínom a Karlovou Vsou a cieľom pred Námestím M. R.
Štefánika pri nákupnom centre Eurovea. Sily si zmerajú osemveslice študentov a zamestnancov
Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity. Do cieľa dorazia
lode do 20 minút. Program prvého Dňa bratislavských vysokoškolákov sa začne už od 13.00 h, keď
budú na námestí vystupovať vysokoškolské umelecké súbory. Hlavným organizátorom je Slovenská
technická univerzita. Zúčastňujú sa aj Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Vysoká škola
výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská zdravotnícka univerzita a Akadémia
policajného zboru. (ado)
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39. Rektor EU Rudolf Sivák sľúbil ďalšiu podporu majsterkám VK Slávia
[Téma: Ekonomická univerzita; sport.sk; 19/04/2013; sport.sk; SITA+SITA, TASR]
- Volejbalistky Slávie EU Bratislava si v stredu 17. apríla vybojovali už svoj štrnásty titul majsteriek
Slovenska.
Z tohto športového úspechu má radosť aj vedenie univerzity. "Sme veľmi hrdí, že volejbalistky, medzi
ktorými sú viaceré študentky Ekonomickej univerzity, získali titul majsteriek SR. Po zisku Slovenského
pohára je to ďalší veľký úspech," uviedol rektor bratislavskej EU Rudolf Sivák.
Vyslovil presvedčenie, že Ekonomická univerzita v Bratislave bude ďalej skvalitňovať podmienky pre
rozvoj vrcholového volejbalu. Titul majsteriek Slovenska vníma ako potvrdenie významu podpory športu
na akademickej pôde. "Dlhodobo sa snažíme vytvárať volejbalistkám čo najlepšie podmienky nielen na
štúdium, ale aj na športovú prípravu. Veľmi si vážim, že svojimi výbornými výkonmi rozširujú dobré meno
univerzity ako jedného z centier ženského volejbalu na Slovensku," povedal po skončení finálového
zápasu rektor EU.
Univerzita má v pláne ďalej podporovať fungovanie VK Slávia a vytvárať mu ešte lepšie zázemie. To by
malo pomôcť aj k výraznejšiemu presadeniu sa na medzinárodnej scéne. "V uplynulej sezóne odohrali
naše volejbalistky viacero výborných zápasov aj s poprednými družstvami zo zahraničia. Aj to je jeden z
dôvodov, prečo bude podpora a ďalší rozvoj Slávie EU medzi prioritami univerzity aj v budúcnosti,"
doplnil Rudolf Sivák.
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40. Rektor EU sľúbil ďalšiu podporu VK Slávia
[Téma: Ekonomická univerzita; osporte.sk; 19/04/2013; SITA]
Bratislava (SITA) - Volejbalistky Slávie EU Bratislava si v stredu 17. apríla vybojovali už svoj štrnásty titul
majsteriek Slovenska. Z tohto športového úspechu má radosť aj vedenie univerzity. "Sme veľmi hrdí, že
volejbalistky, medzi ktorými sú viaceré študentky Ekonomickej univerzity, získali titul majsteriek SR. Po

zisku Slovenského pohára je to ďalší veľký úspech," uviedol rektor bratislavskej EU Rudolf Sivák.
Vyslovil presvedčenie, že Ekonomická univerzita v Bratislave bude ďalej skvalitňovať podmienky pre
rozvoj vrcholového volejbalu. Titul majsteriek Slovenska vníma ako potvrdenie významu podpory športu
na akademickej pôde. "Dlhodobo sa snažíme vytvárať volejbalistkám čo najlepšie podmienky nielen na
štúdium, ale aj na športovú prípravu. Veľmi si vážim, že svojimi výbornými výkonmi rozširujú dobré meno
univerzity ako jedného z centier ženského volejbalu na Slovensku," povedal po skončení finálového
zápasu rektor EU.
Univerzita má v pláne ďalej podporovať fungovanie VK Slávia a vytvárať mu ešte lepšie zázemie. To by
malo pomôcť aj k výraznejšiemu presadeniu sa na medzinárodnej scéne. "V uplynulej sezóne odohrali
naše volejbalistky viacero výborných zápasov aj s poprednými družstvami zo zahraničia. Aj to je jeden z
dôvodov, prečo bude podpora a ďalší rozvoj Slávie EU medzi prioritami univerzity aj v budúcnosti,"
doplnil Rudolf Sivák.
Foto: TASR
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41. Ekonomická univerzita sa priblížila k medzinárodnej akreditácii
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 19/04/2013; Aktuality.sk; SITA]
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave absolvovala dôležitý test pripravenosti na udelenie
medzinárodnej akreditácie. Tá by mala priniesť ďalšie skvalitnenie výučby a výskumu, všeobecnú
akceptáciu diplomu univerzity v zahraničí, ale aj rozšíriť možnosti spolupráce EU v Bratislave s
poprednými svetovými univerzitami.
Vedenie univerzity a jej pedagógovia sa tento týždeň od 16. do 17. apríla stretli s profesorom Dušanom
Mramorom, ktorý je mentorom EU v Bratislave v akreditačnom procese. "Som veľmi rád, že
Ekonomická univerzita urobila počas uplynulých dvoch rokov významný pokrok v plnení požadovaných
kritérií. Samozrejme ju v nasledujúcom období čaká ešte veľa práce, som však optimista a verím, že
výsledkom našej spoločnej snahy bude úspešné zavŕšenie akreditačného procesu," skonštatoval Dušan
Mramor, ktorý stojí na čele Ekonomickej fakulty Univerzity v Ľubľane a pôsobil aj ako minister financií
Slovinskej republiky.
Medzinárodnú akreditácie udeľuje AACSB International - prestížna agentúra na akreditáciu kvality
vysokých škôl v oblasti ekonómie a manažmentu (business schools) sídliaca v Tampe na Floride v USA.
Od uchádzačov vyžaduje zladenie všetkých procesov so štandardmi, ktoré sú prísne kontrolované a ich
držitelia ich musia neustále dokladovať. Okrem náročných kritérií, ktoré sa týkajú nastavenia podmienok
vyučovacieho procesu či výskumu, musia prísnymi hodnoteniami prejsť aj všetci pedagógovia, ktorí na
univerzite pôsobia. Celý proces, ktorého výsledkom je udelenie akreditácie, preto trvá niekoľko rokov.
"V súčasnosti sa nachádzame v polovici našej cesty. Na jej konci by sa Ekonomická univerzita v
Bratislave mala zaradiť do klubu škôl, ktoré garantujú svojim absolventom najvyššiu kvalitu vzdelávania
porovnateľnú s inými poprednými univerzitami vo svete. Na Slovensku je to zatiaľ unikátny projekt a
verím, že aj vďaka stretnutiam s profesorom Mramorom sme sa opäť posunuli dopredu," povedal rektor
EU Rudolf Sivák.
Ekonomická univerzita už v súčasnosti buduje vzťahy s partnerskými vysokými školami v zahraničí. Jej
študenti majú možnosť získať dvojité diplomy napríklad od Trent University v britskom Nottinghame, či
od univerzít v Halle alebo v Grenoble. Každoročne stovky študentov majú možnosť absolvovať študijné
pobyty v zahraničí, pričom na samotnej univerzite pôsobí niekoľko desiatok zahraničných pedagógov a
vyučuje sa viac ako 80 predmetov v cudzom jazyku. Na základe memoranda podpísaného medzi EU v
Bratislave a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj majú doktorandi univerzity možnosť
absolvovať odbornú stáž v sídle OECD v Paríži.
Agentúru SITA o tom informovala vedúca centra komunikácie EU Lucia Gunišová.
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42. Stručne z domova – Akreditácia pre Ekonomickú univerzitu
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 19/04/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]

Redaktorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave absolvovala dôležitý test pripravenosti na udelenie
medzinárodnej akreditácie. Mala by priniesť ďalšie skvalitnenie výučby a výskumu, všeobecnú
akceptáciu diplomu univerzity v zahraničí, ale aj rozšíriť možnosti spolupráce s poprednými svetovými
univerzitami."
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43. Finančný manažér roka 2012
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 19/04/2013; Podnikanie; eTREND]
Vyberte finančného manažéra roka 2012 z trojice nominovaných
Týždenník TREND vyhlásil piaty 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, BDO, BMB Leitner, Deloitte,
Ernst & Young a KPMG.
Využite možnosť hlasovať za jedného z troch 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 schopných a úspešných slovenských podnikových
finančníkov.
Hlasovanie potrvá do 10. mája, preto si ho neodkladajte na poslednú chvíľu. Na ocenenie boli
nominovaní:
Marcel Grega, JOJ Media House
Milan Seko, RONA Lednické Rovne
Martin Žigo, Cofely
Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci čitatelia TRENDU a eTRENDU. Stačí byť prihlásený ako
zaregistrovaný používateľ eTRENDU (alebo si vytvoriť novú registráciu). Ďalšou skupinou hlasujúcich
budú riaditelia a finanční riaditelia firiem, ktorých TREND pozve na májovú TREND konferenciu
Finančný manažment 2013. Hlasovať sa dá len na webe, na stránke:
Finančný manažér roka 2012 - hlasovanie
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 19. apríla a hlasovanie uzatvoríme 10 .
mája 2013 o 12.00 hod
Marcel Grega, JOJ Media House
Absolvent Fakulty managementu UK nastúpil v roku 2003 do spoločnosti PricewaterhouseCoopers, kde
pôsobil v Prahe a Bratislave. V súčasnosti je finančným riaditeľom najväčšej slovenskej mediálnej
spoločnosti JOJ Media House, ktorá má obchodné aktivity v strednej Európe a na Balkáne.
V rámci holdingu JOJ Media House je konateľom spoločnosti MAC TV, ktorá prevádzkuje televízne
služby TV JOJ, Plus a Wau, a členom predstavenstva a výkonným a finančným riaditeľom spoločnosti
Slovenská produkčná, v ktorej pôsobí od roku 2007. Zároveň je členom štatutárnych orgánov ďalších
dcérskych spoločností na Slovensku, v Rakúsku a v ČR.
Prečítajte si odpovede M. Gregu na anketové otázky
Milan Seko, RONA Lednické Rovne
Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej (dnes Ekonomickej univerzity) v Bratislave a začínal v
dubnických ZŤS, neskôr pôsobil v štatistike i bankovníctve. Do firmy RONA nastúpil v roku 1999 ako
vedúci interného auditu a kontroly, dnes ako člen výkonného manažmentu zodpovedá za riadenie
ekonomicko-finančného úseku.
Aktívne sa podieľal na vnútornej reštrukturalizácii, dohodnutej s financujúcimi bankami. Kľúčové
parametre plánu pre zlepšenie hospodárenia a znížení zadlženia spoločnosti sa podarilo naplniť vlani s
ročným predstihom.
Prečítajte si odpovede M. Seka na anketové otázky

Martin Žigo, Cofely
Ekonomickú univerzitu v Bratislave absolvoval v roku 2000, v roku 2005 získal certifikát ACCA a v
roku 2011 Diploma in International Financial Reporting (DipIFR). Pôsobil v spoločnostiach Erst & Young,
novomestskom Emersone (divízia Liebert Hiross).
V Cofely je od roku 2005 ako finančný a prevádzkový riaditeľ. Súčasne je členom predstavenstva
prípadne dozornej rady v spoločnostiach, v ktorých Cofely pôsobí na Slovensku.
V apríla preberie zodpovednosť za finančnú oblasť pre región východnej Európy.
Prečítajte si odpovede M. Žiga na anketové otázky
Ocenenie Finančný manažér roka 2012 odovzdáme na konferencii Finančný manažment 14. mája 2013
v bratislavskom hoteli Gate One. Na konferenciu pod názvom Rastieme, aj keď pomaly sme pripravili
viacero diskusných panelov, zameraných na aktuálne otázky firemných financií. Vystúpia v nich aj
viacerí finanční riaditelia, nominovaní na ocenenie Finančný manažér roka.
Viac informácií a registračný formulár na konferenciu Finančný manažment 2013
Vyhlasovatelia:
Odborní partneri projektu:
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44. Aká bude hranica na odobratie dávok, zatiaľ nie je jasné
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 22/04/2013; s.: 2,3; správy; Soňa Pacherová]
Soňa Pacherová(c) Bratislava
Rodiny s nadštandardnými príjmami by mali prísť o niektoré štátne dávky. Ministerstvo financií v tom vidí
spôsob, ako ušetriť peniaze. Uviesť tento nápad do praxe však nebude jednoduché. Problém môže
spôsobiť stanovenie hranice príjmu, od ktorej už nebudú mať ľudia na dávky nárok. Podľa niektorých
sociológov a ekonómov by do tejto skupiny nemala spadať stredná vrstva. Tvrdia, že krátenie dávok by
sa malo týkať iba boháčov. Ministerstvo financií sa vrátilo k úvahám, s ktorými vyšlo už po voľbách 2012.
"Lepšie zarábajúcim" chce okresať niektoré sociálne výhody. Mali by prísť o dosiaľ plošne vyplácané
prídavky na detí, prípadne aj príspevky pri narodení dieťaťa, príplatky k nim a podobne. Úsporné
opatrenia by sa mohli dotknúť aj daňového bonusu, vďaka ktorému dnes rodič za každé nezaopatrené
dieťa ušetrí mesačne na daniach po 21,03 eura. Dôvodom krátenia dávok je záväzok Slovenska, že s
ozdravovaním verejných financií bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Tohtoročný plánovaný
trojpercentný deficit musí v roku 2014 znížiť ešte o štyri desatiny percenta, čo znamená ušetriť ďalšiu
polmiliardu eur. Štát ročne na detských prídavkoch vypláca vyše 300 miliónov, na rodičovskom
príspevku takmer 350 miliónov a na príspevku s príplatkom pri narodení približne 45 miliónov eur.
Finančný rezort so zmenami v dávkach uvažuje vo zverejnených východiskách štátneho rozpočtu na
budúci rok. Stále však nestanovil nijakú presnejšiu hranicu "nadštandardného" príjmu. Minister Peter
Kažimír iba naznačil, že znížením počtu poberatelov dávok mieni ušetriť asi polovicu z hľadanej
polmiliardy. Kľúčom k zužovaniu sociálnych výhod je nastavenie hranice príjmu, od ktorej by ich rodič už
nemal. Ak by ministerstvo financií stanovilo ako hranicu okolo tritisíc eur mesačne, získalo by sotva
niekoľko desiatok miliónov. Zásadnejšie úspory by priniesol návrh pravicových ekonómov, aby sa dávky
odoberali už pri príjmoch nad 800 eur. Túto možnosť však vláda odmietla. Ministerstvo financií o limite
príjmu, nad ktorý sa budú dávky krátiť, hovoriť nechce. "Východiská rozpočtu sú známe už teraz, no
ďalšia fáza jeho prípravy bude známa až v auguste," uviedol hovorca ministerstva Radko Kuruc.
Najneskôr vtedy by tak stanovený limit mala poznať aj verejnosť. Už teraz však Kuruc vie potvrdiť, že pri
rozhodovaní o odobratí dávok sa do úvahy bude brať príjem domácnosti, čiže reálny príjem celej rodiny,
nie iba jedného jej člena. K príjmovej hranici sa zatiaľ nechce vyjadriť ani ministerstvo práce. "Je isté, že
vysokopríjmové domácnosti nie sú na štátne dávky odkázané. K tejto téme preto prioritne
nepristupujeme z pohľadu konsolidácie verejných financií, je to skôr záležitosť adresnosti a sociálnosti
celého systému," reagoval hovorca rezortu Michal Stuška. Podľa sociologičky Moniky Čambálikovej
podobné zmeny verejnosť zväčša vníma ako nepopulárne a nespravodlivé. "Pri nutnosti šetriť verejné
financie je však obmedzenie prídavkov pre bohatších jedným z najmenej bolestivých a najviac
znesiteľných opatrení," myslí si. Príjmovú hranicu navrhuje nadviazať na úroveň mesačného príjmu
aspoň 3 000 eur. Brať dávky už ľudom s mierne nadpriemerným príjmom odmieta. "U nás sa stalo
pravidlom, že na vládne opatrenia najviac doplácajú tí, ktorí riadne platia dane a odvody, dodržiavajú
pravidlá a sú vzdelaní a pracovití," uvažuje Čambáliková. Škrtenie týchto sociálnych výhod podľa Ľuboša

Pavelku z Ekonomickej univerzity v Bratislave neprinesie očakávané úspory. "Viac, ako sa týmto
spôsobom ušetrí, minie sa na zložité administratívne zisťovanie, kto naozaj príjmovo prekračuje
stanovenú hranicu," tvrdí. Ak by sa mali obmedzenia dotknúť aj strednej vrstvy, tá by podľa neho znovu
len doplatila na to, že štát nie je schopný vybrať dosť peňazí na daniach. Ľudia sa podľa neho ťažko
vzdávajú svojich výhod aj preto, že majú zlé skúsenosti s korupciou, klientelizmom a plytvaním štátnymi
zdrojmi na najvyšších miestach. O tom, že prídavky na deti a iné štátne dávky už čoskoro nebudú pre
každú rodinu samozrejmosťou, hovoril Kažimír už vlani v apríli, krátko po nástupe do funkcie.
"Považujem za férovejšie, aby sme išli cestou príjmu celej rodiny," uviedol vtedy. Na túto tému sľúbil
rozvinúť širokú diskusiu, čo sa však doteraz nestalo. V rámci Európskej únie majú fixné a od príjmov
nezávislé prídavky na deti napríklad vo Fínsku, v Nemecku, Írsku, Luxembursku, vo Veľkej Británii,
Švédsku či v Belgicku, a to v mesačnej sume okolo 100 eur. Na Slovensku je to 23,10 eura na dieťa.
Odstupňované podľa príjmu sú napríklad v Slovinsku, Česku, Portugalsku či na Cypre. "Na rozdiel od
Slovenska sa však v Írsku, Portugalsku či vo Veľkej Británii vôbec nevypláca rodičovský príspevok, v
Nemecku ho rodina dostáva len 14 mesiacov, v Španielsku dva roky. Írsko, Portugalsko, ale ani
Švédsko zase občanom neposkytujú príspevok pri narodení dieťaťa," upozorňuje hovorca Stuška na
fakt, že sociálne systémy krajín únie sú veľmi rozdielne a treba ich porovnávať komplexne.
(c)AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Pri nutnosti šetriť verejné financie je však obmedzenie prídavkov pre bohatších jedným z najmenej
bolestivých a najviac znesiteľných opatrení. Monika Čambáliková sociologička
Minister financií Peter Kazimír naznačil, že znížením počtu poberateľov dávok mieni ušetriť asi polovicu
z hľadanej polmiliardy.
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45. Konferencia MobileRulezz už o štyri dni
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 19/04/2013; topky.sk; PR článok]
BRATISLAVA – Dnes je posledný deň na prihlásenie sa na najväčšiu konferenciu o mobilnom
marketingu na Slovensku MobileRulezz 2013. Jej tretí ročník sa uskutoční už v utorok 23. apríla v
bratislavskej aule Ekonomickej univerzity.
Pre účastníkov je počas jedného dňa pripravený lákavý program plný zaujímavých workshopov a
prednášok v podaní spíkrov nielen zo Slovenska. Najväčším lákadlom je Jon Mew z Veľkej Británie.
Okrem neho čaká na účastníkov viac ako 20 expertov z oblasti marketingu a mobilných technológií.
Po prvý raz sa za jedným stolom stretnú v panelovej diskusii zástupcovia všetkých troch mobilných
operátorov a hovoriť budú o mobilnom marketingu. Vystúpia zástupcovia Orangeu, Slovak Telekomu aj
Telefónica O2.
O Slovákoch, ktorí počúvajú hudbu, čítajú knihy alebo sledujú TV v smartfóne a ich zvykoch porozpráva
Radovan Vargic z Orangeu a účastníci spolu s Luciou Suďovou z Tatra banky nazrú do budúcnosti
mobilných platieb. Celý program je k dispozícii na http://mobile.rulezz.sk/2013/program.
Na konferencii organizátori očakávajú účasť viac ako dvoch stoviek účastníkov. "Konferencia
MobileRulezz 2013 prinesie nové trendy v mobilnom marketingu, skvelých spíkrov či program v dvoch
paralelných sálach. Sme však presvedčení, že sa nám opäť podarí vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorou
sú Rulezz konferencie tradične známe. Tešíme sa na všetkých, ktorí sa 23. apríla chystajú na naše
akcie, konferenciu MobileRulezz ako aj slávnostné vyhlasovanie najlepších aplikácií na Slovensku AppsRulezz 2013, ktoré sa bude konať večer po konferencii," povedal hlavný organizátor konferencie
Peter Šebo.
Súčasťou konferencie MobileRulezz je aj národná súťaž aplikácií AppsRulezz, kde sa budú snažiť
presvedčiť porotu svojimi dielami vývojári so 166 pôvodnými slovenskými aplikáciami, ktoré vznikli počas
uplynulých dvanástich mesiacov.
Lístky si môžete zakúpiť na Predpredaj.sk
-reklamná správa-
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46. Usporiadali štátne skúšky
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 22/04/2013; 16/2013; s.: 12; MARKETING; Redakcia]

Pri organizácii štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie škola spolupracovala s Katedrou
pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Skúšky pozostávajú z
10-minútového odpisu súvislého textu v textovom editore MS Word a vypracovania dvoch písomností –
obchodného listu a tabuľky podľa predloženého zadania. Na vyhotovenie písomností v normalizovanej
úprave majú účastníci 60 minút. Podmienkou pre vykonanie štátnej skúšky je písať rýchlosťou najmenej
200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 perc. a dodržanie limitu na
vyhotovenie dvoch druhov písomností. "Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je
preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a
korešpondencie," povedala Ing. Jana Tvrdá, vedúca sekcie grafických predmetov v OA v Považskej
Bystrici. Úspešní absolventi štátnej skúšky dostávajú vysvedčenie podpísané dekanom
Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ktoré im pomôže pri uplatnení na trhu práce.
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47. SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU - REALITA V MNOHÝCH MESTÁCH
A OBCIACH NA SLOVENSKU
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 16/04/2013; 04/2013; s.: 9,10,11; Minimalizácia, zhodnocovanie
a zneškodňovanie; Michal Stričík, Erika Liptáková]
Michal Stričík, Erika Liptáková *
K 1. januáru 2010 mali slovenské mestá a obce zákonnú povinnosť zaviesť separovaný zber
komunálneho odpadu. Hlavným faktorom úspešnosti separovaného zberu je však záujem občanov a ich
aktívny prístup. Každá nová skúsenosť so separovaním odpadu len potvrdzuje nasledujúci poznatok - ak
sa na separácii nepodieľajú naraz občania aj samospráva, neplní svoj účel, ale naopak, zvyšuje
znečistenie mesta či obce, alebo spôsobuje plytvanie surovinami.
Problematikou triedenia komunálneho odpadu sme sa zaoberali v ,,Prieskume nakladania s
komunálnym odpadom v mestách a obciach na Slovensku". Prieskum bol zrealizovaný v roku 2012
prostredníctvom anonymného dotazníka.
Dotazník bol súčasťou výskumu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Podnikovohospodárskej fakulty
so sídlom v Košiciach. Cieľom prieskumu bolo nadobudnúť prehľad o znalostiach a postojoch
predstaviteľov miest a obcí na území celého Slovenska zameraných na problematiku separovania
komunálneho odpadu.
Z celkového počtu 2891 slovenských obcí a miest, ktorým bol dotazník odoslaný, sa v rámci celej
Slovenskej republiky prieskumu zúčastnilo 551 respondentov, čo predstavuje 19%-nú návratnosť. Z
2753 obcí odpovedalo na dotazník 500 respondentov, čo prestavuje necelú pätinu, a zo 138 miest
odpovedalo 51 respondentov, čo predstavuje o niečo viac ako jednu tretinu miest.
Dotazník bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sme sa snažili získať všeobecné údaje o danom
meste/obci (veľkosť sídla, kvalita životného prostredia). Druhá časť pozostávala z otázok, ktoré sa týkali
konkrétne separácie komunálneho odpadu.
Cieľom dotazníkového prieskumu bolo získať informácie zamerané na:
- vnímanie kvality životného prostredia,
- spôsoby zabezpečenia vývozu komunálneho odpadu,
- výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu,
- zistenie existencie separovaného zberu komunálneho odpadu v mestách a obciach na Slovensku,
- identifikovanie, kto daný zber zabezpečuje,
- identifikáciu zložiek KO, ktoré sa separujú,
- hodnotenie vnímania úrovne separovania KO,
- zistenie dôvodov, ktoré odrádzajú občanov od separácie odpadu,
- identifikáciu faktorov, ktoré by motivovali občanov k vyššiemu záujmu o separáciu odpadu,
- zhodnotenie legislatívnych a organizačných podmienok jednotlivých samospráv pre nakladanie s
komunálnym odpadom v mestách a obciach na Slovensku.
Najviac vyplnených dotazníkov vrátili obce s počtom obyvateľov od 500 do 999. Členenie respondentov
podľa veľkostných kategórii sídel je uvedené v nasledujúcom grafe (graf 1).
Pri zisťovaní, ako predstavitelia samosprávy vnímajú kvalitu životného prostredia, sa takmer 73 % miest
a 60 % obcí vyjadrilo, že jeho kvalita je na dobrej, resp. veľmi dobrej úrovni. Za primeranú považuje
kvalitu životného prostredia 27 % miest a 37 % obcí.

Zaujímavé je zistenie, že ani jedno z miest nevníma kvalitu životného prostredia ako zlú, z obcí ho takto
vnímali 3 %. V súhrne by sme mohli povedať, že predstavitelia miest deklarujú lepšiu kvalitu životného
prostredia ako predstavitelia obcí.
V druhej časti dotazníka sme sa zamerali na konkrétne informácie týkajúce sa separácie komunálneho
odpadu. Odpovede na otázku ,,Akým spôsobom zabezpečujete vývoz komunálneho odpadu vo Vašom
meste/obci?" sú zaznamenané v grafe 2.
Pri porovnaní získaných údajov sme dospeli k zisteniu, že mestá na rozdiel od obcí využívajú na vývoz
komunálneho odpadu aj ďalšie možnosti (teda nielen využívanie inej organizácie, ktorú uviedlo takmer
90 % obcí a v prípade miest necelých 50%), a to:
- vlastnú zriadenú organizáciu (41%),
- samostatne (8%),
- inú obec (2%).
Na otázku o možnom spájaní sa s inou samosprávou pri vyjednávaní cien za zneškodňovanie odpadu,
sme získali nasledujúce odpovede:
Na otázku, či existuje separovaný zber v danej obci/mesv te, sa kladne vyjadrilo 98,5 % respondentov.
Respondenti, ktorí uviedli, že majú zavedený separovaný zber, mali možnosť odpovedať na otázku, či
separovaný zber v ich obci/meste zabezpečuje (rovnaká) organizácia, ktorá vyváža aj zrnesovy
komunálny odpad. Vo väčšine miest a obcí (76 %) zabezpečuje vývoz separovaného zberu
komunálneho odpadu tá istá organizácia, ktorá vyváža aj zmesový komunálny odpad.
Z odpovedí na otázku, ktoré položky z komunálneho odpadu sa v danom meste/obci separujú, sme
zistili, že takmer všetky mestá/obce, v ktorých je zavedené triedenie KO, separujú sklo a plasty (99 %
respondentov). Ďalej nasleduje separácia papiera (93 %) a odpadu z elektrozariadení (87 %). Dve
tretiny miest a obcí separujú kovy a nebezpečný odpad. Najmenej sa separuje biologicky rozložiteľný
odpad, čo uviedlo iba 35 % respondentov (graf 3).
Respondenti mohli označiť viacero odpovedí, teda aj ďalšie zložky komunálneho odpadu, ktoré separujú,
napríklad: textil, pneumatiky, nábytok, drobný stavebný odpad, opotrebovaný kuchynský olej, prípadne
viacvrstvové kombinované materiály a pod.
Ohľadom informovanosti občanov o možnostiach separovania komunálneho odpadu, sa väčšina
predstaviteľov miest/obcí zhodla v názore, že ich občania sú o možnostiach separovania komunálneho
odpadu informovaní v dostatočnej miere (až 94 % odpovedí). Zvyšných 6 % respondentov predstaviteľov
miest/obcí sa vyjadrilo, že ich občania nie sú dostatočne informovaní o separácii odpadu.
Zástupcov samospráv sme sa ďalej pýtali, čo podľa nich odrádza občanov obce/mesta od separovania
komunálneho odpadu. Takmer štvrtina respondentov považuje za antimotivačný prvok nedostatok
zberných nádob na separovaný odpad a výšku poplatku za komunálny odpad, 16 % respondentov za
možnú príčinu odradenia občanov od separácie komunálneho odpadu uviedlo neprimeranú vzdialenosť
zberných nádob na separovaný odpad od obydlia a 15 % respondentov považuje za antimotivačný
interval odvozu separovaného odpadu (pozri graf 4).
Takmer 48 % respondentov využilo alternatívnu možnosť uviesť iné príčiny, najmä:
- ľahostajnosť, nezáujem, pohodlnosť,
- nezvyk, nechuť spraviť niečo navyše,
- nižšiu uvedomelosť, nepochopenie následkov netriedenia, nízke ekologické povedomie,
nezodpovednosť k životnému prostrediu,
- nemotivujúci systém,
- mentalita občanov,
- veľká prácnosť a skladovanie separovaného odpadu v domácnostiach až do termínu ich odvozu,
- anonymita bytových (sídliskových) stavieb,
- chýbajúca finančná motivácia v zmysle: ,,Separujem. No čo z toho mám?!"
V odpovedi na ďalšiu otázku mali respondenti uviesť, ktoré faktory by podľa ich názoru podporili
separáciu komunálneho odpadu v danej obci/meste a zároveň zvýšili povedomie a informovanosť
občanov o triedení odpadu. Percentuálny podiel jednotlivých odpovedí je zaznamenaný v grafe 5.
Zhrnutie odpovedí:
- Takmer 70 % respondentov si uvedomuje dôležitosť a potrebu finančnej motivácie vo forme nižšieho
poplatku za odpad pre tých, ktorí ho separujú.
- Druhý najvýznamnejší faktor je podľa respondentov kontrola dodržiavania platných VZN o odpadoch
pokuty za ich porušenie (38 % respondentov).

- 18 % respondentov považuje za dôležitú lepšiu propagáciu cez miestny rozhlas, televíziu a letáky.
- Prednášky a osvetovú činnosť považuje za dôležité 16 % respondentov.
- Medzi iné motivačné faktory respondenti zaradili:
- presvedčenie o potrebe separovania,
- vybudovanie zberného dvora,
- environmentálnu výchovu odmalička,
- vyššie výkupné ceny separovaných komodít,
- účasť škôl na triedení odpadu a pod.
Na otázku, ako respondenti hodnotia úroveň separovania komunálneho odpadu v danej obci/meste, sme
zistili nasledujúce odpovede:
Ako je vidieť z tabuľky, obce majú (podľa deklarácie ich predstaviteľov) lepšiu úroveň separovania ako
mestá.
ZÁVER
Z dotazníkového prieskumu sme zistili dôležitý fakt, a to, že separácia komunálneho odpadu sa stala v
posledných rokov neodmysliteľnou súčasťou fungovania značnej časti slovenských miest a obcí. No
zároveň zistené výsledky poukazujú na široké možnosti zlepšenia v danej oblasti.
Za najdôležitejšie opatrenia na zlepšenia separovania komunálneho odpadu v našich mestách a obciach
považujeme:
- zavedenie separácie KO v súlade s platnou legislatívou do všetkých miest a obcí Slovenska,
- rozšírenie počtu separovaných komodít o ďalšie zložky odpadu, predovšetkým biologicky o rozložiteľný
komunálny odpad tam, kde už separovaný zber zavedený je alebo sa zavádza,
- stimulovanie občanov v oblasti separovania odpadov vhodnou propagáciou a osvetovou činnosťou,
- kontrola dodržiavania platných zákonných predpisov v oblasti nakladania s odpadmi,
- a predovšetkým vytvorenie systému finančnej motivácie v mestách a obciach tak, aby tí, ktorí separujú,
platili menej za komunálny odpad.
Veríme, že nami navrhované opatrenia, ktoré vyplynuli z časti prieskumu vykonaného Ekonomickou
univerzitou Bratislava, Podnikovohospodárskou fakultou Košice, pomôžu k zlepšeniu v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom v našich mestách a obciach.
* Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13 Košice, email: michal.stricik@euke.sk, erika.liptakova@euke
mestá obce
áno 10% 42%
nie 41 % 51 %
nevyjadrili sa 49% 7%
Graf 1: Počet vyplnených dotazníkov podľa veľkostnej kategórie sídla
Graf 2: Vývoz komunálneho odpadu
Graf 3. Separované zložky komunálneho odpadu
Úroveň separácie mestá obce
vynikajúca 2% 1 %
dobrá 35% 39%
priemerná 10% 52%
málo stimulujúca 53% 7%
zlá 0% 1 %
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48. Chceme poskytovať službu v širšom meradle
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinské noviny; 22/04/2013; 16/2013; s.: 12; MARKETING; Redakcia]
Obchodná akadémia Považská Bystrica bola nedávno inštitúciou INEKO vyhlásená za najlepšiu strednú
odbornú školu v Trenčianskom samosprávnom kraji a štvrtú na Slovensku. Školamávýborné výsledky
nielen v štúdiu, ale aj v iných oblastiach. Dnes chystajú Univerzitu tretieho veku. Porozprávalisme sa s
riaditeľom školy Petrom Bologom.

Čo je pre vás ako riaditeľa najdôležitejšie?
- Veľmi jednoduchá odpoveď
– spokojnosť. Spokojnosť študentov, zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa. Myslím, že spokojnosť je
cieľom väčšiny riaditeľov škôl. Školstvo má ďaleko od ideálneho stavu. Riaditelia sa musia obracať, aby
vytvorili podmienky pre svojich učiteľov, žiakov a študentov. Učitelia nemajú v spoločnosti adekvátne
uznanie, zväčša ide o obetavých ľudí, ktorí robia svoju prácu najlepšie, ako vedia. Každý z nich má môj
obdiv.
Čo chystáte v najbližšom období?
- Čakajú nás maturity a prijímacie konanie. Tento víkend (v sobotu 20. apríla) k nám prišli Belgičania na
týždňový výmenný pobyt. Minulý týždeň u nás prebiehali štátne skúšky z písania na počítači a
korešpondencie, ktoré robíme v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Začiatkom júna
uzatvárame v partnerskej škole v severnom Dánsku v Holstebro projekt ROLE. V júni, 9. a 10., je v
Trnave olympiáda stredných škôl Gaudeamus, kde postúpili naše volejbalistky, hádzanári a
basketbalisti. Všetky tri tímy obhajujú zlaté medaily z minulého roka. V lete chceme zorganizovať turnaj v
plážovom futbale, to ešte v Považskej Bystrici nebolo. Uvidíme s akým záujmom sa táto aktivita stretne.
Od leta nastupuje ďalšia absolventka na trvalý pracovný pomer do partnerskej firmy LKW Walter vo
Viedni. A od septembra otvárame v spolupráci so Žilinskou univerzitou Univerzitu tretieho veku.
Prečo ste sa rozhodli pre Univerzitu tretieho veku v Považskej Bystrici?
- Už v mojej koncepcii bolo uvedené, že chcem spraviť z našej obchodnej akadémie inštitúciu, ktorá
popri hlavnej činnosti poskytuje verejnú službu v širšom rozmere. Žijeme z daní, z verejných
prostriedkov, preto chceme poskytovať čo najkvalitnejšiu verejnú službu. V minulosti sme organizovali
viacero stretnutí a kurzov nielen pre našich študentov, ale aj pre žiakov základných škôl, čínštinu robíme
pre širokú verejnosť a pre seniorov sme organizovali kurzy základov práce na počítači a finančnú
gramotnosť, či už sami alebo v spolupráci s mestom Považská Bystrica, s Nadáciou Pre deti Slovenska
alebo so Študentským parlamentom. Seniori sú veľmi usilovní a vďační, majú záujem vzdelávať sa. V
Považskej Bystrici je dopyt po vzdelávacích aktivitách v tejto vekovej kategórii. Preto som sa rozhodol
spraviť niečo oveľa väčšie a významnejšie než jednorazové kurzy.
Ako samôžuzáujemcovia prihlásiť?
- Hlásiť sa môžu priamo na Ústave celoživotného vzdelávania v Žiline alebo u nás na sekretariáte
osobne alebo telefonicky.
Riaditeľ školy Peter Bologa.
V skratke
V roku 2010 sa Obchodná akadémia stala majstrom sveta stredných škôl v hádzanej.
Má dvojnásobného majstra SR v spracovaní textu na počítači.
Ako prvá škola začala vyučovať čínštinu ako krúžok a sprístupnili ju aj pre verejnosť.
Volejbalistky vyhrali štrnásťkrát za sebou krajské kolo, majú niekoľko medailí z majstrovstiev Slovenska.
Basketbalisti tvoria jadro minuloročných juniorských vicemajstrov Slovenska.
Je najúspešnejšou školou z poslednej školskej olympiády Gaudeamus.
V rakúskej firme LKW Walter pracuje už päť jej absolventov.
Každoročne organizuje výmenné pobyty a spolupracuje so školami v Holandsku, Belgicku, Nemecku,
Dánsku, Veľkej Británii aj Rumunsku.
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49. Aká bude hranica na odobratie dávok, zatiaľ nie je jasné
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 22/04/2013; Domáce; Soňa Pacherová]
Rodiny s nadštandardnými príjmami by mali prísť o niektoré štátne dávky. Ministerstvo financií v tom vidí
spôsob, ako ušetriť peniaze. Uviesť tento nápad do praxe však nebude jednoduché.

Problém môže spôsobiť stanovenie hranice príjmu, od ktorej už nebudú mať ľudia na dávky nárok. Podľa
niektorých sociológov a ekonómov by do tejto skupiny nemala spadať stredná vrstva. Tvrdia, že krátenie
dávok by sa malo týkať iba boháčov.
Ministerstvo financií sa vrátilo k úvahám, s ktorými vyšlo už po voľbách 2012. "Lepšie zarábajúcim" chce
okresať niektoré sociálne výhody. Mali by prísť o dosiaľ plošne vyplácané prídavky na deti, prípadne aj
príspevky pri narodení dieťaťa, príplatky k nim a podobne. Úsporné opatrenia by sa mohli dotknúť aj
daňového bonusu, vďaka ktorému dnes rodič za každé nezaopatrené dieťa ušetrí mesačne na daniach
po 21,03 eura.
Dôvodom krátenia dávok je záväzok Slovenska, že s ozdravovaním verejných financií bude pokračovať
aj v nasledujúcich rokoch. Tohtoročný plánovaný trojpercentný deficit musí v roku 2014 znížiť ešte o štyri
desatiny percenta, čo znamená ušetriť ďalšiu polmiliardu eur. Štát ročne na detských prídavkoch vypláca
vyše 300 miliónov, na rodičovskom príspevku takmer 350 miliónov a na príspevku s príplatkom pri
narodení približne 45 miliónov eur.
Finančný rezort so zmenami v dávkach uvažuje vo zverejnených východiskách štátneho rozpočtu na
budúci rok. Stále však nestanovil nijakú presnejšiu hranicu "nadštandardného" príjmu. Minister Peter
Kažimír iba naznačil, že znížením počtu poberateľov dávok mieni ušetriť asi polovicu z hľadanej
polmiliardy.
Kľúčom k zužovaniu sociálnych výhod je nastavenie hranice príjmu, od ktorej by ich rodič už nemal. Ak
by ministerstvo financií stanovilo ako hranicu okolo tritisíc eur mesačne, získalo by sotva niekoľko
desiatok miliónov. Zásadnejšie úspory by priniesol návrh pravicových ekonómov, aby sa dávky odoberali
už pri príjmoch nad 800 eur. Túto možnosť však vláda odmietla.
Ministerstvo financií o limite príjmu, nad ktorý sa budú dávky krátiť, hovoriť nechce. "Východiská
rozpočtu sú známe už teraz, no ďalšia fáza jeho prípravy bude známa až v auguste," uviedol hovorca
ministerstva Radko Kuruc. Najneskôr vtedy by tak stanovený limit mala poznať aj verejnosť. Už teraz
však Kuruc vie potvrdiť, že pri rozhodovaní o odobratí dávok sa do úvahy bude brať príjem domácnosti,
čiže reálny príjem celej rodiny, nie iba jedného jej člena. K príjmovej hranici sa zatiaľ nechce vyjadriť ani
ministerstvo práce. "Je isté, že vysokopríjmové domácnosti nie sú na štátne dávky odkázané. K tejto
téme preto prioritne nepristupujeme z pohľadu konsolidácie verejných financií, je to skôr záležitosť
adresnosti a sociálnosti celého systému," reagoval hovorca rezortu Michal Stuška.
Podľa sociologičky Moniky Čambálikovej podobné zmeny verejnosť zväčša vníma ako nepopulárne a
nespravodlivé. "Pri nutnosti šetriť verejné financie je však obmedzenie prídavkov pre bohatších jedným z
najmenej bolestivých a najviac znesiteľných opatrení," myslí si. Príjmovú hranicu navrhuje nadviazať na
úroveň mesačného príjmu aspoň 3 000 eur. Brať dávky už ľuďom s mierne nadpriemerným príjmom
odmieta. "U nás sa stalo pravidlom, že na vládne opatrenia najviac doplácajú tí, ktorí riadne platia dane
a odvody, dodržiavajú pravidlá a sú vzdelaní a pracovití," uvažuje Čambáliková.
Škrtenie týchto sociálnych výhod podľa Ľuboša Pavelku z Ekonomickej univerzity v Bratislave
neprinesie očakávané úspory. "Viac, ako sa týmto spôsobom ušetrí, minie sa na zložité administratívne
zisťovanie, kto naozaj príjmovo prekračuje stanovenú hranicu," tvrdí. Ak by sa mali obmedzenia dotknúť
aj strednej vrstvy, tá by podľa neho znovu len doplatila na to, že štát nie je schopný vybrať dosť peňazí
na daniach. Ľudia sa podľa neho ťažko vzdávajú svojich výhod aj preto, že majú zlé skúsenosti s
korupciou, klientelizmom a plytvaním štátnymi zdrojmi na najvyšších miestach.
O tom, že prídavky na deti a iné štátne dávky už čoskoro nebudú pre každú rodinu samozrejmosťou,
hovoril Kažimír už vlani v apríli, krátko po nástupe do funkcie. "Považujem za férovejšie, aby sme išli
cestou príjmu celej rodiny," uviedol vtedy. Na túto tému sľúbil rozvinúť širokú diskusiu, čo sa však
doteraz nestalo.
V rámci Európskej únie majú fixné a od príjmov nezávislé prídavky na deti napríklad vo Fínsku, v
Nemecku, Írsku, Luxembursku, vo Veľkej Británii, Švédsku či v Belgicku, a to v mesačnej sume okolo
100 eur. Na Slovensku je to 23,10 eura na dieťa. Odstupňované podľa príjmu sú napríklad v Slovinsku,
Česku, Portugalsku či na Cypre.
"Na rozdiel od Slovenska sa však v Írsku, Portugalsku či vo Veľkej Británii vôbec nevypláca rodičovský
príspevok, v Nemecku ho rodina dostáva len 14 mesiacov, v Španielsku dva roky. Írsko, Portugalsko, ale
ani Švédsko zase občanom neposkytujú príspevok pri narodení dieťaťa," upozorňuje hovorca Stuška na
fakt, že sociálne systémy krajín únie sú veľmi rozdielne a treba ich porovnávať komplexne.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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50. Usporiadali štátne skúšky
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 23/04/2013; 16/2013; s.: 13; MARKETING;
Redakcia]
Pri organizácii štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie škola spolupracovala s Katedrou
pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Skúšky pozostávajú z
10-minútového odpisu súvislého textu v textovom editore MS Word a vypracovania dvoch písomností –
obchodného listu a tabuľky podľa predloženého zadania. Na vyhotovenie písomností v normalizovanej
úprave majú účastníci 60 minút. Podmienkou pre vykonanie štátnej skúšky je písať rýchlosťou najmenej
200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 perc. a dodržanie limitu na
vyhotovenie dvoch druhov písomností. "Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je
preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a
korešpondencie," povedala Ing. Jana Tvrdá, vedúca sekcie grafických predmetov v OA v Považskej
Bystrici. Úspešní absolventi štátnej skúšky dostávajú vysvedčenie podpísané dekanom
Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ktoré im pomôže pri uplatnení na trhu práce.
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51. Vysokoškoláci by praxovali aj zadarmo
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 24/04/2013; s.: 9; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]
Za najvhodnejšieho zamestnávateľa považujú absolventi ekonómie súkromnú firmu
Jazykové znalosti absolventov vysokých škôl považujú firmy za dobré, no ani jedna zo spoločností, ktoré
sa zúčastnili na Dni absolventov, ich nehodnotí ako výborné.
Bez pracovných skúseností sa absolventi vysokej školy v praxi uplatnia ťažšie než ostrieľaní kolegovia.
Aby sa na nich dotiahli už počas školy, sú vysokoškoláci ochotní praxovať aj bez nároku na odmenu.
Vyplynulo to z prieskumu, ktorý robila Ekonomická univerzita v Bratislave počas marcového Dňa
absolventov. Zúčastnilo sa na ňom takmer dvadsať veľkých firiem a spoločností, napríklad Siemens,
Heineken Slovensko, Poštová banka, Dell a iné. Podujatie nadväzuje na pracovné veľtrhy Kariérna
cesta, kde sa študenti a absolventi stretávajú so zástupcami firiem a informujú sa o voľných pracovných
miestach, stážach, prípadne o brigádach. Študenti 5. ročníka, ale aj mladší, mohli absolvovať modelové
pohovory, testy a konzultácie. Firmy tak mali príležitosť osloviť 2300 študentov, ktorí o pár týždňov
ukončia inžinierske štúdium ekonómie.
Motiváciou sú skúsenosti
Prieskum potvrdil, že hlavnou motiváciou na prácu počas štúdia je získavanie skúseností. "Tieto
výsledky korešpondujú s odpoveďami, ktoré na rovnaké dotazníkové otázky uvádzali študenti a
absolventi vysokých škôl najmä ekonomického zamerania aj počas veľtrhu Kariérna cesta na jeseň
minulého roka," povedala Lucia Gunišová, vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou.
Približne rovnaký (štvrtinový) podiel uviedol, že hlavným dôvodom je zárobok, respektíve šanca udržať si
miesto u zamestnávateľa aj po skončení školy. Ako najvhodnejšieho zamestnávateľa uviedli súkromnú
firmu. Rovnaké ambície mali vlaňajší aj tohtoroční respondenti.
Skromnejší pri plate
Gunišová povedala, že zmena nastala v prípade požadovanej nástupnej hrubej mzdy. Kým na jeseň
minulého roka študenti najčastejšie uvádzali ako vhodný interval 750 až 1000 eur (59 percent), v
súčasnosti by väčšine absolventov stačilo 500 až 750 eur (74 percent). Táto zmena môže súvisieť s
vyššou nezamestnanosťou. Aj naďalej chce deväť z desiatich respondentov po skončení štúdia pracovať
v odbore, ktorý vyštudovali. Rovnaké je to aj v prípade ochoty sťahovať sa za prácou – nemá s tým
problém približne 90 percent opýtaných. Stabilný je aj trend v záujme o prácu v zahraničí, aspoň na
určitý čas by takúto skúsenosť ocenila približne polovica študentov. "Túto skutočnosť potvrdzuje aj čoraz
väčší záujem študentov o štúdium cudzích jazykov a o študijné pobyty v zahraničí," vysvetľuje Rudolf
Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Univerzita preto rozširuje počet odborných
predmetov, ktoré môžu študenti absolvovať v niektorom z cudzích jazykov, ako aj možnosti získania
dvojitých diplomov s významnými univerzitami v zahraničí. Pre študentov doktorandského štúdia ponúka
možnosť absolvovať odbornú stáž v centrále OECD v Paríži.
Absolventi sú k sebe kritickejší

Zúčastnené firmy síce označili jazykové schopnosti absolventov vysokých škôl za dobré, no ani jedna
ich nepovažuje za výborné. Podľa Gunišovej naznačili, že absolventi by sa mali ešte zdokonaliť v
používaní cudzieho jazyka. Dodala, že v porovnaní s minulým rokom zamestnávatelia ocenili, že
absolventi sú k sebe kritickejší, čo sa prejavilo v hodnotení vlastných schopností. Jarmila Horáková
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52. Chceme poskytovať službu v širšom meradle
[Téma: Ekonomická univerzita; Noviny Stredného Považia; 23/04/2013; 16/2013; s.: 13; MARKETING;
Redakcia]
Obchodná akadémia Považská Bystrica bola nedávno inštitúciou INEKO vyhlásená za najlepšiu strednú
odbornú školu v Trenčianskom samosprávnom kraji a štvrtú na Slovensku. Školamávýborné výsledky
nielen v štúdiu, ale aj v iných oblastiach. Dnes chystajú Univerzitu tretieho veku. Porozprávalisme sa s
riaditeľom školy Petrom Bologom.
Čo je pre vás ako riaditeľa najdôležitejšie?
- Veľmi jednoduchá odpoveď
– spokojnosť. Spokojnosť študentov, zamestnancov, rodičov a zriaďovateľa. Myslím, že spokojnosť je
cieľom väčšiny riaditeľov škôl. Školstvo má ďaleko od ideálneho stavu. Riaditelia sa musia obracať, aby
vytvorili podmienky pre svojich učiteľov, žiakov a študentov. Učitelia nemajú v spoločnosti adekvátne
uznanie, zväčša ide o obetavých ľudí, ktorí robia svoju prácu najlepšie, ako vedia. Každý z nich má môj
obdiv.
Čo chystáte v najbližšom období?
- Čakajú nás maturity a prijímacie konanie. Tento víkend (v sobotu 20. apríla) k nám prišli Belgičania na
týždňový výmenný pobyt. Minulý týždeň u nás prebiehali štátne skúšky z písania na počítači a
korešpondencie, ktoré robíme v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Začiatkom júna
uzatvárame v partnerskej škole v severnom Dánsku v Holstebro projekt ROLE. V júni, 9. a 10., je v
Trnave olympiáda stredných škôl Gaudeamus, kde postúpili naše volejbalistky, hádzanári a
basketbalisti. Všetky tri tímy obhajujú zlaté medaily z minulého roka. V lete chceme zorganizovať turnaj v
plážovom futbale, to ešte v Považskej Bystrici nebolo. Uvidíme s akým záujmom sa táto aktivita stretne.
Od leta nastupuje ďalšia absolventka na trvalý pracovný pomer do partnerskej firmy LKW Walter vo
Viedni. A od septembra otvárame v spolupráci so Žilinskou univerzitou Univerzitu tretieho veku.
Prečo ste sa rozhodli pre Univerzitu tretieho veku v Považskej Bystrici?
- Už v mojej koncepcii bolo uvedené, že chcem spraviť z našej obchodnej akadémie inštitúciu, ktorá
popri hlavnej činnosti poskytuje verejnú službu v širšom rozmere. Žijeme z daní, z verejných
prostriedkov, preto chceme poskytovať čo najkvalitnejšiu verejnú službu. V minulosti sme organizovali
viacero stretnutí a kurzov nielen pre našich študentov, ale aj pre žiakov základných škôl, čínštinu robíme
pre širokú verejnosť a pre seniorov sme organizovali kurzy základov práce na počítači a finančnú
gramotnosť, či už sami alebo v spolupráci s mestom Považská Bystrica, s Nadáciou Pre deti Slovenska
alebo so Študentským parlamentom. Seniori sú veľmi usilovní a vďační, majú záujem vzdelávať sa. V
Považskej Bystrici je dopyt po vzdelávacích aktivitách v tejto vekovej kategórii. Preto som sa rozhodol
spraviť niečo oveľa väčšie a významnejšie než jednorazové kurzy.
Ako samôžuzáujemcovia prihlásiť?
- Hlásiť sa môžu priamo na Ústave celoživotného vzdelávania v Žiline alebo u nás na sekretariáte
osobne alebo telefonicky.
V skratke
V roku 2010 sa Obchodná akadémia stala majstrom sveta stredných škôl v hádzanej.
Má dvojnásobného majstra SR v spracovaní textu na počítači.
Ako prvá škola začala vyučovať čínštinu ako krúžok a sprístupnili ju aj pre verejnosť.
Volejbalistky vyhrali štrnásťkrát za sebou krajské kolo, majú niekoľko medailí z majstrovstiev Slovenska.
Basketbalisti tvoria jadro minuloročných juniorských vicemajstrov Slovenska.

Je najúspešnejšou školou z poslednej školskej olympiády Gaudeamus.
V rakúskej firme LKW Walter pracuje už päť jej absolventov.
Každoročne organizuje výmenné pobyty a spolupracuje so školami v Holandsku, Belgicku, Nemecku,
Dánsku, Veľkej Británii aj Rumunsku.
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53. Objavila súťaž Junior Trader nový obchodný talent? Alebo má priebežný víťaz
šťastie a straty sa mu vyhýbajú?
[Téma: Ekonomická univerzita; finance.sk; 23/04/2013; Ekonomika,EU; Komerčný oznam, X-Trade
Brokers]
Aktuálny ročník študentskej investičnej súťaže Junior Trader, organizovaný brokerskou spoločnosťou XTrade Brokers, sa blíži k svojmu záveru. Na prekonanie lídra majú súťažiaci ešte desať dní. Začnú viac
riskovať? Bude sa poradie na predných miestach ešte meniť?
Záujem o súťaž s blížiacim sa koncom vrcholí. O zaujímavé ceny Asus Transformer Pad, herná konzola
XBOX 360 Kinect alebo šikovné hodinky Sony Smart Watch už súťažia takmer 2 500 študentov z Českej
republiky i zo Slovenska a neustále pribúdajú ďalší. Na predné pozície sa dá prebojovať v priebehu
niekoľkých dní. Stačí šikovne investovať, akceptovať vyššie riziko a úspech sa môže dostaviť. Stále
preto nie je o víťazovi rozhodnuté!
Podmienky súťaže umožňujú súťažiacim vstúpiť do hry kedykoľvek v priebehu jej trvania. Každý
súťažiaci obdrží virtuálny vklad 100 tisíc eur a je iba na ňom, či tieto prostriedky zhodnotí obchodovaním
s menami, akciovými indexmi, zlatom, striebrom alebo inými komoditami.
A ako si vedú tí najlepší súťažiaci? V Českej republike sa doteraz najviac podarilo zhodnotiť pôvodný
vklad Tomášovi. Od začiatku súťaže zhodnotil svoj pôvodný vklad dvadsaťšesťnásobne. Na svojom
konte má takmer 2,64 milióna eur. K tejto čiastke dospel realizáciou 240 obchodov prevažne na
menových pároch, i keď zabrúsil tiež na komoditné trhy. Straty sa na jeho účte hľadajú len veľmi ťažko,
pretože v červených číslach skončil podľa doterajších výsledkov iba každý dvadsiaty obchod. O
vyrovnanosti jeho obchodného štýlu svedčí tiež kumulatívna krivka zisku, na ktorej nie sú badateľné
žiadne výraznejšie straty.
Najlepším slovenským súťažiacim je v doterajšom priebehu Martin z Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorý mal dva týždne pred koncom súťaže na účte 414 tisíc eur. Martin doposiaľ realizoval
88 obchodov, v ktorých sa sústredil hlavne na komodity. Časť obchodov však tiež prebehla na akciových
indexoch. Najvyšší zisk 59 tisíc eur dosiahol súťažiaci na predaji 15 lotov striebra.
Priebežné poradie súťažiacich zo slovenských stredných a vysokých škôl môžete sledovať na
www.juniortrader.sk a z českých vysokých škôl na www.juniortrader.cz . Držíme palce všetkým
súťažiacim!
Graf: Vývoj hodnoty majetku na súťažnom účte priebežného víťaza súťaže Junior Trader
-END
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54. Amatérsky predaj nehnuteľnosti vás môže pripraviť až o 20%
[Téma: Ekonomická univerzita; mojdom.zoznam.sk; 24/04/2013; mojdom.zoznam.sk; časopis Môj dom
JAGA GROUP]
Hlavná stránka > Stavba a rekonštrukcia > Legislatíva a financovanie
Finančná kríza v roku 2008 dramaticky zmenila pravidlá fungovania realitného trhu, a to nielen na
Slovensku. Zásada, že ceny nehnuteľností môžu iba rásť, stratila cez noc platnosť.
Pred rokom 2008 stačilo, aby si predávajúci napísal súkromný inzerát, a všetko bolo vyriešené.
Nezáležalo na tom, že jeho inzerát nemal fotky, ani na tom, že cena bola nad úrovňou toho, čo
akceptuje trh, alebo že nehnuteľnosť bola v zlom stave a na obhliadkach neuprataná. Relatívne rýchlo
rastúce ceny a s nimi spojený až nekriticky kupujúci dopyt prekonal aj takéto elementárne nedostatky

predaja.
O krok vpredu
Dnešná situácia je však diametrálne odlišná. Za neprofesionálny predaj sa platí 10- až 20-percentnými
stratami na predajnej cene alebo mesiacmi, ba až rokmi, keď nehnuteľnosť čaká na predaj. Predaj na
trhu, kde sú ceny stabilné, respektíve klesajú, si vyžaduje dokonalú prípravu a perfektnú realizáciu
každého kroku. Či už hovoríme o stanovení ponukovej ceny, úprave nehnuteľnosti, jej prezentácii na
internete a v tlači, alebo o vedení rokovania so záujemcami, pri každom kroku musí byť predávajúci
informovanejší a urobiť viac práce ako iný predávajúci s porovnateľnou ponukou – jeho konkurent.
V tejto situácii má stále väčší význam úloha dobrého realitného makléra. Tvrdiť, že ako majiteľ všetko
zvládnem sám, je podľa môjho názoru naozaj odvážne. Sám zo skúsenosti môžem potvrdiť, že realitný
trh sa tak dynamicky mení, že len 6-mesačná absencia makléra spôsobí, že nemá všetky najaktuálnejšie
informácie potrebné na to, aby stopercentne predal. Čo potom situácia majiteľa, ktorý predáva svoju
prvú alebo druhú, alebo aj tretiu nehnuteľnosť.
Najbolestivejším bodom predávajúceho v kríze je pritom fakt, že nehnuteľnosť, ktorú mohol predať pred
krízou za istú cenu, môže po kríze predať za podstatne menej. Ak sa však zamyslíme, zistíme, že táto
strata, aj keď významná, je pre väčšinu predávajúcich len relatívna. Ak prostriedky z predaja
nehnuteľnosti investujú opäť do kúpy (väčšej, novšej či lepšie situovanej nehnuteľnosti), stratu, ku ktorej
došlo pri predaji, vykompenzujú ziskom vyplývajúcim z nižšej kúpnej ceny novej nehnuteľnosti. Krízový
pohyb ceny sa totiž dotkne obidvoch strán.
Svoj zisk z predaja majiteľ dosiahne v kríze práve tak, že svoju nehnuteľnosť predá relatívne lepšie, ako
sa predali ostatné porovnateľné ponuky.
www.riesimebyvanie.sk
Martin Čapo
V roku 2004 založil a vedie realitnú kanceláriu Riešime bývanie s pôsobnosťou na rezidenčnom trhu v
bratislavskom regióne. Je autorom realitného manuálu Kupujeme nehnuteľnosť/Predávame
nehnuteľnosť. Pôsobí ako arbiter relácie TV Joj Nové bývanie. Pravidelne prispieva do rôznych médií na
tému reality. Prednáša externe na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Aby vás prípadný pokles cien nehnuteľností neprišiel zbytočne draho, venujte dostatok času správnemu
marketingu.
8 rád, ako dobre predať nehnuteľnosť
Prvý dojem z predávanej nehnuteľnosti, ale aj z predávajúceho sa nedá už nikdy zmeniť. Myslite na to
skôr, než otvoríte dvere prvému záujemcovi
1. Lepšie sa predávajú nehnuteľnosti s menším počtom kusov nábytku. Ak máte možnosť, starý nábytok
odvezte na chatu alebo uskladnite v pivnici.
2. Pri predaji sa zamerajte najmä na kuchyňu a kúpeľňu, ktoré sa z hľadiska dojmu hodnotia veľmi
vysoko. Nezabúdajte, že o kúpe nehnuteľnosti rozhodujú najmä ženy.
3. Prvý dojem sa dá vylepšiť vymaľovaním stien neutrálnou farbou, umytím okien, prebrúsením a
natretím drevenej podlahy, odstránením vŕzgania dverí a podobne. Minimálne investície sa v tomto
prípade oplatia a zúročia sa pri predaji nehnuteľnosti.
4. Vyvetrajte a odstráňte zápach. Cigaretový dym či pach zvierat odradia od kúpy.
5. Odložte všetko, čo je osobné, napríklad rodinné fotografie, cenné zbierky alebo pohľadnice. Záujemca
o kúpu sa musí s nehnuteľnosťou stotožniť a nezaťažovať sa emóciami, preto mu treba ukázať
univerzálny priestor.
6. Zútulnite priestor textíliami, dekoráciami, vankúšmi či čerstvými kvetinami vo váze. Vytvoríte domov,
do ktorého sa bude chcieť každý nasťahovať.
7. Využite služby kvalitného realitného makléra a požiadajte ho o radu. Poskytne vám množstvo
nápadov na zlepšenie.
8. Dobrá zmluva o predaji nehnuteľnosti vás ochráni pred problémami, preto nepodceňujte jej prípravu.
Nechajte si ju vypracovať právnikom alebo realitným maklérom.

TEXT Ing. Martin Čapo FOTO thinkstock.cz
ZDROJ: časopis Môj dom JAGA GROUP
PREČÍTAJTE SI TIEŽ
5 chýb pri kúpe nehnuteľnosti – hľadanie od stola x
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55. Spoločensky zodpovedné podnikanie pnnasa výhody pre všetkých
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 25/04/2013; s.: 2; SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM;
Redakcia]
Spoločensky zodpovedné podnikanie pomáha vytvárať lepšie podmienky udržateľného rozvoja.
Podnikateľské subjekty pri ňom berú do úvahy okrem finančných aj sociálne, environmentálne a etické
aspekty podnikania.
Hlavnými realizátormi spoločensky zodpovedného podnikania u nás sú najmä nadnárodné spoločnosti.
S radosťou však sledujeme zvyšujúcu sa podporu tejto oblasti zo strany malých a stredných
podnikateľov, živnostníkov i celej verejnosti. Prostredníctvom prezentácie dobrých príkladov k tomu
významne prispievajú aj mimovládne organizácie. Verejné ocenenie firiem a spoločností, ktoré sú lídrami
v uplatňovaní pravidiel zodpovedného podnikania, má motivačný vplyv na stále väčší počet
podnikateľov.
Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo v spolupráci s regionálnou kanceláriou Rozvojového programu
OSN v Bratislave a Ekonomickou univerzitou v Bratislave projekt podpory spoločensky
zodpovedného podnikania na Slovensku. Jeho výsledkom je návrh stratégie založenej na monitoringu a
hodnotení výkonnosti zodpovedného podnikania.
Skúsenosť z iných krajín ukazuje súvislosť medzi intenzitou zodpovedného podnikania a kvalitou života
v krajine. Uplatňovanie princípov zodpovednosti je merané ukazovateľmi, akými sú zvyšovanie
konkurencieschopnosti krajiny, miera inovácií s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť,
úroveň sociálnej súdržnosti v krajine a pod.
V podnikateľskom prostredí získali pozitívny ohlas najmä aktivity realizované Nadáciou PONTIS a
Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. V rámci projektu Zodpovedné malé a
stredné podniky na Slovensku sa uskutočnili desiatky workshopov vo všetkých krajoch SR. Záujemcom
priniesli nové inšpirácie a nasmerovali ich na využívanie informačnej databázy k téme zodpovedného
podnikania.
Všetkým realizátorom spoločensky zodpovedného podnikania prajem úspech a inovatívne nápady v ich
podnikateľských aktivitách.
"Motiváciu ako lepšie podnikať priniesli do všetkých krajov SR aj workshopy Zodpovedné malé a stredné
podniky na Slovensku."
PhDr. Ivan Pešout, PhD. generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstvo hospodárstva SR
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56. D. Mramor: Nie sme Grécko ani Cyprus
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 25/04/2013; 16/2013; s.: 33; SVET; jz]
Exminister financií Slovinska Dušan Mramor (59) bol vo vláde, keď krajina vstupovala do EÚ.
Momentálne je dekanom Ľubľanskej univerzity. Tvrdí, že Slovinsku by stačilo, keby ho predstavitelia
eurozóny slovne podporili, a dokáže situáciu zvládnuť bez bailoutu.
Boli ste slovinským ministrom financií v čase vstupu do EÚ. Vtedy bolo Slovinsko vnímané ako
najúspešnejšia krajina východnej Európy. Čo viedlo k súčasnej neistej situácii?
Slovinsko spravilo pár chýb, hlavne v čase boomu na trhu, držalo sa procyklickej politiky. V rokoch 2005
až 2008 výrazne zvýšilo zahraničnú zadlženosť. To bola podľa mňa prvá chyba. Tou druhou bola
neschopnosť dostatočne rýchlo zareagovať na zmenu prostredia - z politických dôvodov - v čase krízy.
Slovinsko príliš dlho krízu neriešilo. Napriek tomu je súčasná situácia aj pre mňa prekvapením. Keď sa

ako ekonóm, ktorý sa snaží hodnotiť veci objektívne, pozriem na základné ukazovatele - vládny dlh
mierne nad 50 percent, prebytok bežného účtu platobnej bilancie, nezamestnanosť pod priemerom EÚ a
tak ďalej -, tak sa čudujem prehnaným reakciám napríklad zo strany OECD. K tomu ešte pridám
stopercentne politicky podporovanú reformu pracovného trhu a penzií aj fiškálnu konsolidáciu a tiež
veľkú prácu súčasnej vlády na odstránení zlých úverov z bánk. Toto všetko spolu s pohybmi v ostatnom
menej ako roku je v úplnom kontraste s vnímaním Slovinska na trhoch. Tento obraz Slovinska nesedí s
prijímanými reformami ani fundamentmi hospodárstva krajiny. V súčasnom prostredí, bohužiaľ, ak niekto
vyhlási, že krajina zbankrotuje, tak sa to pokojne môže stať.
Dá sa tento obraz zmeniť?
Viete, aj premiéri Grécka či Cypru vyhlasovali, že nemajú žiaden problém. Tento obraz tu určitý čas
rástol. Je veľmi ťažké otočiť ho len slovami. Než presvedčíte trhy, tak to chvíľu trvá. Pritom je to hlúpy
problém aj pre tých, ktorí sú presvedčení, že Slovinsko má problémy - môžu stratiť peniaze tam, kde by
vôbec nemuseli.
No oproti Grécku predsa len nemáte povesť krajiny, ktorá skresľuje štatistiky...
Nemáme žiadne spoločné rysy s Gréckom ani Cyprom. Sme priemyselná, exportne orientovaná
ekonomika, jedna z najotvorenejších krajín, v tomto sme veľmi podobní Slovensku. Nie sme závislí od
finančných služieb, nemáme bankovníctvo násobne väčšie ako hospodárstvo krajiny.
Ako hodnotíte prijatie eura v Slovinsku?
Medzi ministrami som bol najdlhšie proti prijatiu eura. Znamenalo to totiž stratu monetárnej politiky. V
čase hospodárskych šokov je ťažké reagovať len fiškálnou politikou, obzvlášť v otvorenej ekonomike,
ako je naša či vaša. Nakoniec ma presvedčili tým, že je lepšie euro mať, ako byť mimo. Vtedy som bol
tiež presvedčený, že euro dokáže udržať hlúpe politické nápady na uzde. V tom som sa mýlil. Zatiaľ to
však aspoň vyzerá, že euro má viac pozitívnych vplyvov než negatívnych. Akurát je mi ľúto, že politikom
neobmedzila kríza apetíty, lebo teraz nám to komplikuje život.
A blízka budúcnosť Slovinska? Dokáže súčasná zmena vlády presvedčiť, že krajina problémy zvládne?
Závisí to od medzinárodných organizácií, EÚ a Nemecka. Ak by vyslali jasný signál, že Slovinsko je iný
prípad - a my spravíme opatrenia, aby sme tieto tvrdenia podporili -, to by malo veľký zmysel. Tiež by to
bolo pre Európu oveľa lacnejšie ako zachraňovanie ďalšej krajiny. Rozhodovanie v rámci EÚ je však
komplikovaná záležitosť, takže môže chvíľku trvať, než sa spravia logické a potrebné kroky. Rozhovor
sprostredkovala Ekonomická univerzita v Bratislave.
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57. Podpredsedom UVO bude člen Smeru, Fico v tom problém nevidí
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 24/04/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Andrej Holák je novým podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie, KDH hovorí o konflikte záujmov.
BRATISLAVA 24. apríla (WEBNOVINY) - Doterajší štátny tajomník ministerstva dopravy Andrej Holák
bude podľa rozhodnutia vlády novým podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) od piatka
26. apríla.
V rezortnej funkcii ho nahradí Viktor Stromček, ktorý je vedúcim Kancelárie Národnej rady SR.
Odvolanie štátneho tajomníka a vymenovanie jeho nástupcu navrhol kabinetu minister dopravy Ján
Počiatek.
Vymenovať Holáka za podpredsedu ÚVO navrhla predsedníčka úradu Zita Táborská.
Post podpredsedu na úrade bol pol roka voľný po odchode Tatiany Behrovej, ktorá sa neskôr stala
poradkyňou ministra vnútra Roberta Kaliňáka pre verejné obstarávanie. Vláda schválila aj návrh šéfky
ÚVO a odvolala vedúcu služobného úradu Martu Budišovú. Oba návrhy boli do programu zasadnutia
vlády zaradené dodatočne.
Holák môže využiť právnické vzdelanie
"Andrej Holák ma požiadal o uvoľnenie z funkcie, pretože na svojom novom pôsobisku môže naplno
využiť svoje právnické vzdelanie. Želám mu veľa úspechov v jeho ďalšej profesionálnej kariére," povedal

Počiatek.
Minister tvrdí, že pozná Stromčeka ako schopného manažéra s politickým mandátom strany Smer-SD
na výkon tejto zodpovednej funkcie. "Očakávam od neho, že prispeje k rýchlejšej výstavbe a obnove
dopravnej infraštruktúry, a ešte vyššej efektivite v rezorte dopravy," dodal Počiatek.
Stromček je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V minulosti zastával viaceré riadiace funkcie v súkromných spoločnostiach. Vedúcim Kancelárie
Národnej rady SR bol v rokoch 2006 až 2010 a túto funkciu zastával aj v terajšom parlamente od roku
2012. V roku 2010 bol prvýkrát zvolený do parlamentu za Smer a svoj mandát obhájil aj vo voľbách v
roku 2012, ale mandátu sa vzdal a prijal post vedúceho Kancelárie Národnej rady SR.
Holák bol vedúcim služobného úradu pri bývalom ministrovi dopravy Ľubomírovi Vážnom v prvej vláde
Roberta Fica. Vedie okresnú organizáciu vládneho Smeru-SD v Bratislave III. Po prechode z
ministerstva dopravy na ÚVO bude prichádzať do styku aj s tendrami v pôsobnosti rezortu.
KDH vidí konflikt záujmov
Predseda KDH Ján Figeľ v tom vidí konflikt záujmov a na tlačovej besede v stredu vyslovil počudovanie,
prečo je personálna zmena potrebná práve teraz. "Aká je úloha pána Holáka na úrade? Pozametať?,"
pýta sa Figeľ.
KDH preto vyzvalo Táborskú, ktorá má právo navrhovať svojho podpredsedu, aby potvrdila svoju
profesionalitu a nezávislosť. "Pán Holák stál za všetkými veľkými kauzami ministerstva dopravy v prvom
i súčasnom období vlády Roberta Fica. Ak ho pani Táborská navrhne, tak sa profesionálne odpíše,"
vyhlásil Figeľ ešte predtým, ako vláda vymenovala Holáka za podpredsedu ÚVO.
Podľa Figeľa sa ÚVO prvý raz postavil proti záujmom mecenášov strany Smer, a to v tendri na
modernizáciu dvanásťkilometrovej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá. Úrad totiž nariadil, aby bola
napriek podpisu zmluvy Železníc Slovenskej republiky so združením na čele s firmou TSS Grade celá
súťaž znovu vyhodnotená. Železnice s tým nesúhlasili a podali na súde žalobu na preskúmanie
rozhodnutia úradu.
TSS Grade sa zaviazala práce vykonať za 245 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Konkurenčná
Skanska, ktorá bola dvakrát vylúčená, ponúkala modernizáciu za 201 mil. eur. Na trati už pokračujú
stavebné práce. Úrad opäť posudzuje aj námietky vylúčených uchádzačov v tendri Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s. (NDS) na výstavbu diaľnice D1 Hubová - Ivachnová. Popri tom rozhodol, aby NDS
znovu vyhodnotila ponuky v tendri na výstavbu D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
Fico nevidí problém, že podpredseda ÚVO bude člen Smeru
Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za problém, že pol roka voľný post podpredsedu Úradu pre
verejné obstarávanie (ÚVO) obsadí nominant Smeru-SD Andrej Holák.
Opozícii podľa neho patrí miesto predsedu úradu, ale nie podpredsedu. "Takto to bolo aj v minulosti, že
na čele Úradu pre verejné obstarávanie stál predstaviteľ opozície a podpredseda bol vždy za vládnu
moc. Neviem, prečo by strana Smer nemala obsadiť túto pozíciu. Nevidím v tom absolútne žiadny
problém," povedal po stredajšom rokovaní vlády Fico.
Vymenovanie nového podpredsedu ÚVO označil premiér za ďalší dôležitý krok po tom, čo vláda navýšila
rozpočet a počet zamestnancov tohto úradu. "Majú úplne novú legislatívu, domnievam sa, že v danom
okamihu sme pre skvalitnenie verejného obstarávania urobili maximum," tvrdí Fico.
Rozhodnutím vlády o vymenovaní Andreja Holáka za podpredsedu ÚVO podľa KDH stratil tento úrad
akúkoľvek nezávislosť a opodstatnenie. "Ukázalo sa, že Zita Táborská je len bábkou v rukách politikov
Smeru a mecenášov v ich pozadí. Robert Fico dal dnes záruku svojim mecenášom, že "nesprávne"
rozhodnutia ÚVO sa už viac nebudú opakovať," reagoval predseda KDH Ján Figeľ.
Úrad pre verejné obstarávanie by podľa neho mal zmeniť svoj názov na Úrad pre obstarávanie Smeru.
Označil to za ťažkú ranu posilňovaniu transparentnosti a zákonnosti na Slovensku. "Bohužiaľ, doplatíme
na to všetci kvôli predraženým tendrom a štátnym zákazkám," uzavrel Figeľ.
Premiér sa vyhol odpovedi na otázku, či odvolanie vedúcej služobného úradu ÚVO Marty Budišovej
súvisí s tendrom na poskytovanie reklamných služieb, ktoré organizovala Regionálna Obstarávacia
Agentúra s.r.o. (ROA) so sídlom v Horných Plachtinciach. "Opýtajte sa predsedníčky Úradu pre verejné
obstarávanie. Nechápem, prečo mne kladiete túto otázku. Musím sa spoľahnúť na predsedníčku ÚVO,

že chce mať okolo seba tím, ktorý je schopný pracovať ďalej," odpovedal Fico s tým, že on túto otázku
vôbec neriešil.
Odvolaná vedúca služobného úradu ÚVO Marta Budišová podľa portálu sme.sk získala túto funkciu ešte
v roku 2006, keď sa stal predsedom úradu Béla Angyal ako nominant SMK. V roku 2010 zakladala v
Košiciach firmu TenderOnline, ktorá je väčšinovým vlastníkom ROA.
Okrem toho je v Košiciach župnou poslankyňou za Smer. Podľa dokladov, ktoré získal týždenník Trend,
Budišová už nie je spolumajiteľkou TenderOnline. Jediným vlastníkom tejto firmy je Ján Feranc,
donedávna aj konateľ agentúry z Horných Plachtiniec. Zástupcom šéfa kontrarozviedky počas vlády
Mikuláša Dzurindu bol človek s rovnakým menom.
Pri vzniku TenderOnline bola aj Zdenka Kudláčová, obvinená pre machinácie pri nástenkovom tendri
alebo bývalý vysoký manažér štátnych železníc Peter Klinka. Holák bol členom hodnotiacej komisie pre
mýtny tender, ktorého zákonnosť preveruje Európska komisia. S Holákom podľa sme.sk sedel v komisii
aj Peter Varga, zástupca konzultačnej firmy Process Management, pre ktorú pracovala aj predsedníčka
ÚVO Zita Táborská.
Popis foto: Nový podpredseda ÚVO, Andrej Holák., SITA/Viktor Zamborský
Popis foto: Minister dopravy Ján Počiatek., SITA/Tomáš Benedikovič
Popis foto: Ján Figeľ., SITA/Diana Černáková
Popis foto: Predseda vlády Robert Fico., SITA/Jozef Jakubčo
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58. Nárast majetkových daní
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 29/04/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Anna Šípošová, moderátorka: "Pokračovanie v ozdravovaní verejných financií si zrejme vyžiada nárast
majetkových daní. Daň z luxusu má priniesť už od roku 2015 do štátneho rozpočtu desiatky miliónov eur.
Pre vládu je však problém nastaviť systém tak, aby ho platili len skutočne bohatí ľudia. Nehnuteľnosti by
nemali byť zdanené len podľa výmery, ale aj podľa lokality."
Peter Valovič, redaktor: "Ak má niekto veľký dom na dedine, nebude to podľa ministra financií Petra
Kažimíra znamenať, že bude zdanený viac ako iný. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa totiž
veľké domy stavali často, hoci neboli vôbec luxusné. Povedal to v relácii O päť minút dvanásť. Okrem
odpočitateľnej položky budú musieť zohľadniť aj iné faktory."
Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): "My sa zaoberáme vyše roka návrhom zdaňovanej
nehnuteľnosti na základe takzvaných cenových máp, to znamená polohovej renty. To znamená
odlišovať vo viacerých častiach miest hodnotu nehnuteľnosti podľa toho, kde sa nachádza."
Peter Valovič, redaktor: "Podpredseda KDH Ján Hudacký by bol radšej opatrný."
Ján Hudacký, podpredseda strany (KDH): "Aby sa to neskĺzlo do toho, že nebudú zdaňované
celoštátnou daňou z nehnuteľnosti nielen luxusné majetky, ale všetky majetky."
Peter Valovič, redaktor: "Výšku daní chce vláda nastaviť podľa trhovej hodnoty domov na základe
cenových máp. Premiér Robert Fico v Sobotných dialógoch sľúbil, že viac na daniach zaplatia len
skutočne bohatí ľudia."
Robert Fico, predseda vlády (Smer-SD): "Nemáme záujem sa dotýkať nikoho na Slovensku, kto si
postavil rodinný dom. My hovoríme o superluxusných rodinných domov za desiatky miliónov eur."
Peter Valovič, redaktor: "Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity však hovorí, že namiesto vytvárania
zložitých máp a prepracovávania systému daní by mohla vláda na luxusných nehnuteľnostiach zarobiť
inak. Mnohé sú totiž postavené bez dane z pridanej hodnoty."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Postavíte si vilu za milión eur.
Napíšete ju na firmu XY s. r. o., v prevažnej miere využívanej na súkromné účely a len fiktívne tam je
nejaký počítač zastrčený v jednej maličkej miestnôstke a tvári sa to, že to je firma, ktorá má veľký obrat,
dlhšie robí účtovné odpisy a tým pádom tá firma znižuje daňový základ, to znamená, vytvára si takzvaný
daňový štít."
Peter Valovič, redaktor: "Čím drahšie nehnuteľnosti majú vlastníci, tým viac z daní môžu ročne odpísať.

Na Slovensku sú ich podľa neho stovky."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tam sú možno stámilióny
eur. Ja si myslím, že stámilióny, možno aj viac."
Peter Valovič, redaktor: "Dodatočné dane z luxusných nehnuteľností by mali vstúpiť do platnosti najskôr
v roku 2015."
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59. Mobil Rulezz: Najlepšia brandovaná aplikácia z agentúry SCR
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 29/04/2013; medialne.sk; SCR]
23. apríla 2013 sa konal tretí ročník konferencie Mobile Rulezz 2013. Narastajúce množstvo smartfónov
aj na slovenskom trhu sa niesol v téme konferencie Lucky 2013 for mobile marketing. Konferencia sa
konala v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde množstvo výborných spíkrov rozprávalo o
svete mobilných aplikácií a zároveň aj prebiehali workshopy zamerané na vývoj mobilných aplikácií.
Súčasťou Mobil Rulezz 2013 bol aj tretí ročník národnej súťaže mobilných aplikácií AppsRulezz 2013 a
hlavnú cenu za najlepšiu brandovanú aplikáciu pre si odniesla digitálna agentúra SCR play s aplikáciou
pre Rádio Expres.
Táto aplikácia pre klienta najpočúvanejšie rádia na Slovensku prináša stream vysielanie, všetky
informácie o hraných pesničkách, aktuality z hudby, program vysielania a videá ale aj budík, s ktorým
vás zobudí stream rádia alebo moderátor Rádia Expres podľa vášho výberu. Súčasťou tejto aplikácie je
aj dátové počítadlo, ktoré pomáha používateľovi ustriehnuť počet prenesených MB.
Aplikáciu pre Android nájdete tu: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.teepee.expres
Aplikáciu pre iPhone si môžete stiahnuť tu: https://itunes.apple.com/sk/app/radio-expres/id557890290
S tou istou aplikáciou, no v širšom rozlíšení prispôsobenom na tablet, SCR interactive získali na Mobile
rulezz aj druhú cenu za najlepšiu tabletovú aplikáciu 2013. Digitálna agentúra SCR interacitive získala aj
tretie mesto v kategórií Orange App Developer roka.
Aplikáciu Rádio Expres pre tablety, si môžete stiahnuť:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.teepee.expres.hd
https://itunes.apple.com/sk/app/radio-expres-hd/id569897062
Celkovú tohtoročnú výhru App Prix 2013 si odniesol Sygic s aplikáciou Family by Sygic, vďaka ktorej si
členovia rodiny navzájom môžu sledovať polohu a rodičia kontrolovať svoje deti a ich pohyb.
Všetky výsledky tohtoročnej súťaže AppRulezz 2013 nájdete na oficiálnej stránke:
http://apps.rulezz.sk/2013/works/winners
.
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60. Ad: Udica (26. 4.)
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 30/04/2013; s.: 15; Publicistika; Tomáš Dudáš]
V poslednom čase je populárne živiť strach z budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku,
pričom aj tento komentár zapadá do tohto trendu. Automobilový priemysel je základným pilierom
hospodárskeho rozvoja a bez jeho rastu by už naša ekonomika pravdepodobne bola v recesii. Ide pritom
o veľmi moderné priemyselné odvetvie, slovenské továrne reprezentujú to najmodernejšie, čo v
súčasnom automobilovom priemysle existuje. Áno, možno niekedy v budúcnosti automobilky Slovensko
opustia, ale dnes nikto nevie povedať, kedy presne to bude. V konečnom dôsledku to dnes nie je
dôležité. Dôležité je, že automobilky sú tu a spolu so subdodávateľmi výrazne prispievajú k
hospodárskemu rozvoju Slovenska. Mali by sme sa snažiť o získanie potenciálnej investície BMW?
Odpoveď nemôže byť iná ako áno. Chceme naozaj tvrdiť, že je lepšie nezískať obrovskú investíciu a
prenechať ju niektorému zo susedných štátov? Rozhodne nie. Príchod BMW by priniesol nové výzvy, nie

sú však neriešiteľné. Nová automobilka zároveň prinesie aj tisícky pracovných miest, príspevok k
slovenskému exportu a časom môže prispieť aj k vysnívanej znalostnej ekonomike. V dnešnom
postkrízovom svete je počet veľkých investičných projektov v našom regióne obmedzený a pri 14percentnej nezamestnanosti na Slovensku by bolo trestuhodné o prípadnú investíciu BMW nezabojovať.
Potrebujeme zamestnať tisícky nezamestnaných, ktorí vedcami nikdy nebudú, ale prácu v
automobilovom priemysle by rozhodne mohli nájsť. Všetci by sme si priali, aby Slovensko bolo vyspelou
znalostnou ekonomikou, ale realita je, žiaľ, iná a práve investície typu BMW nám môžu pomôcť
preklenúť obdobie, kým tento cieľ naša krajina dosiahne. Tomáš Dudáš Autor pracuje na Ekonomickej
univerzite v Bratislave
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61. Daň z luxusu
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 29/04/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Rado Tomeš, moderátor: "Rezort financií signalizuje podrobnejšie kontúry dane z luxusu. Práve na
majetkové dane sa chce sústrediť v ďalšom kole konsolidácie. Už od roku 2015 by mohli podľa
ministerských odhadov priniesť do štátneho rozpočtu desiatky miliónov eur. Nehnuteľnosti budú zrejme
po novom zdanené podľa trhovej hodnoty, teda nielen podľa výmery, ale aj lokality."
Peter Valovič, redaktor: "Ak má niekto veľký dom na dedine, nebude to podľa ministra financií Petra
Kažimíra znamenať, že bude zdanený viac ako iný. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa totiž
veľké domy stavali často, hoci neboli vôbec luxusné. Povedal vo relácii O 5 minút 12. Okrem
odpočítateľné položky budú musieť zohľadniť aj iné faktory."
Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): "My sa zaoberáme vyše roka návrhom zdaňovania
nehnuteľností na základe takzvaných cenových máp, to znamená polohovej renty, to znamená odlišovať
v jednotlivých častiach miest hodnotu nehnuteľnosti, podľa toho, kde sa nachádza."
Peter Valovič, redaktor: "Podpredseda KDH Ján Hudacký by bol radšej opatrný."
Ján Hudacký, podpredseda strany (KDH): "Aby sa to neskĺzlo do toho, že nebudú zdaňované
celoštátnou daňou z nehnuteľnosti nielen luxusné majetky, ale všetky majetky."
Peter Valovič, redaktor: "Výšku daní chce vláda nastaviť podľa trhovej hodnoty domov na základe
cenových máp. Premiér Robert Fico v Sobotných dialógoch sľúbil, že viac na daniach zaplatia len
skutočne bohatí ľudia."
Robert Fico, predseda vlády (Smer-SD): "Nemáme záujem sa dotýkať nikoho na Slovensku, kto si
postavil rodinný dom. My hovoríme o superluxusných rodinných domov za desiatky miliónov eur."
Peter Valovič, redaktor: "Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity však hovorí, že namiesto vytvárania
zložitých máp a prepracovávania systému daní by mohla vláda na luxusných nehnuteľnostiach zarobiť
inak. Mnohé sú totiž postavené bez dane z pridanej hodnoty."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Postavíte si vilu za milión eur.
Napíšete ju na firmu XY s. r. o., v prevažnej miere využívanej na súkromné účely a len fiktívne tam je
nejaký počítač zastrčený v jednej maličkej miestnôstke a tvári sa to, že to je firma, ktorá má veľký obrat,
ročne robí účtovné odpisy a tým pádom tá firma znižuje daňový základ, to znamená, vytvára si takzvaný
daňový štít."
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62. Bratislavskí vysokoškoláci si to 4. mája rozdajú na Dunaji
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 29/04/2013; bratislavskenoviny.sk; ado]
Bratislavskí vysokoškoláci sa rozhodli založiť novú tradíciu - po vzore študentov z Oxfordu a Cambridge
organizujú Univerzitnú regatu Bratislava. Pôjde o preteky v univerzitnom športe - veslovaní na
osemveslici na Dunaji.
Prvá bratislavská univerzitná regata bude v rámci prvého Dňa bratislavských vysokoškolákov v sobotu 4.
mája 2013 s letmým štartom o 15.00 h medzi Devínom a Karlovou Vsou a cieľom pred Námestím M. R.
Štefánika pri nákupnom centre Eurovea. Sily si zmerajú osemveslice študentov a zamestnancov

Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity. Do cieľa dorazia
lode do 20 minút.
KAM V BRATISLAVE: Univerzitná regata Bratislava 2013
Program prvého Dňa bratislavských vysokoškolákov sa začne už od 13.00 h, keď budú na námestí
vystupovať vysokoškolské umelecké súbory. Hlavným organizátorom je Slovenská technická univerzita.
Zúčastňujú sa aj Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Vysoká škola výtvarných umení,
Vysoká škola múzických umení, Slovenská zdravotnícka univerzita a Akadémia policajného zboru.
(ado)
Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2013 Nivel Plus. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.
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63. Pokračovanie v ozdravovaní verejných financií si zrejme vyžiada nárast
majetkových daní
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 12:00; 29/04/2013; Žurnál Rádia Regina; z domova; Petr
Valovič]
Peter Béreš, moderátor RTVS: "Pokračovanie v ozdravovaní verejných financií si zrejme vyžiada nárast
majetkových daní. Daň z luxusu má priniesť už od roku 2015 do štátneho rozpočtu desiatky miliónov eur.
Pre vládu je však problém nastaviť systém tak, aby ho platili len skutočne bohatí ľudia. Nehnuteľnosti by
nemali byť zdanené len podľa výmery, ale aj podľa lokality."
Peter Valovič, redaktor RTVS: "Ak má niekto veľký dom na dedine, nebude to podľa ministra financií
Petra Kažimíra znamenať, že bude zdanený viac ako iný. V 70. a 80. rokoch sa totiž veľké domy stavali
často, hoci neboli vôbec luxusné. Povedal to v relácii O päť minút dvanásť. Okrem odpočítateľnej
položky budú musieť zohľadniť aj iné faktory."
Peter Kažimír, minister financií: "My sa zaoberáme vyše roka návrhom zdaňovania nehnuteľností na
základe tzv. cenových máp, to znamená polohovej renty, to znamená odlišovať vo viacerých častiach
miest hodnotu nehnuteľností podľa toho kde sa nachádza."
Peter Valovič, redaktor RTVS: "Podpredseda KDH Ján Hudacký by bol radšej opatrný."
Ján Hudacký, podpredseda KDH: "Aby sa to neskĺzlo do toho, že nebudú zdaňované celoštátnou daňou
z nehnuteľností nielen luxusné majetky, ale všetky majetky."
Peter Valovič, redaktor RTVS: "Výšku daní chce vláda nastaviť podľa trhovej hodnoty domov na základe
cenových máp. Premiér Robert Fico v Sobotných dialógoch sľúbil, že viac na daniach zaplatia len
skutočne bohatí ľudia."
Robert Fico, predseda Vlády SR: "Nemáme záujem sa dotýkať nikoho na Slovensku, kto si postavil
rodinný domček. Hovoríme o super luxusných rodinných domoch za desiatky miliónov eur."
Peter Valovič, redaktor RTVS: "Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity však hovorí, že namiesto
vytvárania zložitých máp a prepracovávania systému daní by mohla vláda na luxusných
nehnuteľnostiach zarobiť inak. Mnohé sú totiž postavené bez dane z pridanej hodnoty."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita: "Postavíte si vilu za milión eur, napíšete ju na firmu xy s.r.o., v
prevažnej miere bude využívané na súkromné účely a len fiktívne je tam nejaký počítač zastrčený v
jednej maličkej miestnostke a tvári sa to, že to je firma, ktorá má veľký obrat. Ročne robí účtové odpisy a
tým pádom tá firma znižuje daňový základ. To znamená vytvára si tzv. daňový štít."
Peter Valovič, redaktor RTVS: "Čím drahšiu nehnuteľnosť firma vlastní, tým viac si z daní môžu ročne
odpísať. Na Slovensku sú ich podľa neho stovky."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita: "Tam sú možno stá milióny eur. Ja si myslím že stá milióny,
možno aj viac."
Peter Valovič, redaktor RTVS: "Dodatočné dane z luxusných nehnuteľností by mali vstúpiť do platnosti
najskôr v roku 2015."
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64. Pokračovanie v ozdravovaní verejných financií si zrejme vyžiada nárast
majetkových daní
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 14:00; 29/04/2013; Regionálne správy z Bratislavy;
nezaradene]
Matej Baránek, moderátor RTVS: "Pokračovanie v ozdravovaní verejných financií si zrejme vyžiada
zvyšovanie majetkových daní. Daň z luxusu má priniesť do štátneho rozpočtu desiatky miliónov eur. Pre
vládu je však problém nastaviť systém tak, aby platili len skutočne bohatí ľudia. Nehnuteľnosti by
napríklad nemali byť zdanené len podľa výmery, ale aj podľa lokality. Ak má totiž niekto veľký dom na
dedine, nebude to podľa ministra financií Petra Kažimíra znamenať, že bude zdanený viac ako iní.
Povedal to v relácii RTVS O päť minút dvanásť."
Peter Kažimír, minister financií: "My sa zaoberáme vyše roka návrhom zdaňovania nehnuteľností na
základe tzv. cenových máp, to znamená polohovej renty, to znamená odlišovať vo viacerých častiach
miest hodnotu nehnuteľností podľa toho kde sa nachádza."
Matej Baránek, moderátor RTVS: "Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity však hovorí, že namiesto
vytvárania zložitých máp a prepracovávania systému daní by mohla vláda na luxusných
nehnuteľnostiach zarobiť inak. Mnohé sú totiž postavené bez dane z pridanej hodnoty."
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita: "Postavíte si vilu za milión eur, napíšete ju na firmu xy s.r.o., v
prevažnej miere bude využívané na súkromné účely a len fiktívne je tam nejaký počítač zastrčený v
jednej maličkej miestnostke a tvári sa to, že to je firma, ktorá má veľký obrat. Ročne robí účtové odpisy a
tým pádom tá firma znižuje daňový základ. To znamená vytvára si tzv. daňový štít."
Matej Baránek, moderátor RTVS: "Čím drahšiu nehnuteľnosť firma vlastní, tým viac si z daní môžu ročne
odpísať. Na Slovensku sú ich podľa neho stovky."
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65. Ako Cambridge a Oxford: Vysokoškoláci si zaveslujú na Dunaji
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/04/2013; Správy; TASR]
Tradičné preteky osemveslíc medzi študentmi Cambridgeu a Oxfordu sa tento týždeň prenesú na Dunaj.
V hlavnom meste si totiž v sobotu 4. mája bratislavskí vysokoškoláci zmerajú svoje sily v prvej
študentskej regate.
Prvý ročník Univerzitnej regaty Bratislava organizuje Slovenská technická univerzita (STU). Zapojí sa do
nej však aj Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita.
"Cieľom podujatia je zviditeľniť vysokoškolákov v hlavnom meste a založiť tradíciu stretnutí študentov
bratislavských univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerských univerzít zo zahraničia," vraví prorektor
STU Milan Sokol.
Odštartujú pri Karloveskom ramene
Súboj vo veslovaní odštartuje o 15.00 h pri Karloveskom ramene. Veslovať sa bude dole Dunajom a do
cieľa pri nákupnom centre Eurovea by mali lode doraziť do 20 minút.
Priebeh pretekov tam bude možné sledovať na veľkoplošnej obrazovke, kde prenos zabezpečí mc2,
študentská televízia STU. Súčasťou podujatia je aj Malá univerzitná regata, kde budú študenti pretekať
na veslárskych trenažéroch.
Tímy sa môžu prihlásiť prostredníctvom stránky www.univerzitnaregata.sk.
Prvá regata
Prvú univerzitnú regatu budú sprevádzať aj podujatia v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov,
ktorých je v hlavnom meste viac ako 62.000.
Na námestí pri Eurovei od 13.00 h vlastnú formulu ukážu strojníci a robotov zase tím z fakulty
elektroniky a informatiky.
Vysoká škola výtvarných umení zorganizuje výstavu a Univerzita Komenského zase predstaví práce

študentov - šperky či keramiku, hru Šifrovačka aj zbierku meteoritov. Slovenská zdravotnícka univerzita
predvedie simulovanú záchrannú akciu.
Záštitu má primátor Ftáčnik
Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Oslavy zavŕši Noc vysokoškolákov
o 21.00 h vo vysokoškolskom klube Elam.
Preteky na Temži dvoch najlepších britských univerzít zorganizovali na ostrovoch už 159-krát, vlani ich
sledovalo asi 250.000 divákov. Vo Veľkej Británii je viac ako 600 veslárskych klubov, len v Londýne
okolo stovky. Česko ich má vyše 30, Slovensko päť.
Osemveslica je dlhá 18,5 metra, váži 92 kg, s posádkou a veslami sa váha blíži k jednej tone. Pretekári
na osemveslici urobia približne 36 až 40 záberov za minútu, je to rýchlosť a sila, ktorá by dokázala za
loďou utiahnuť aj vodného lyžiara.
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66. Vysokoškoláci budú v sobotu veslovať ako Cambridge a Oxford
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/04/2013; Bratislava; tasr]
Súboj vo veslovaní odštartuje o 15.00 pri Karloveskom ramene, cieľom je Eurovea.
BRATISLAVA. Tradičné preteky osemveslíc medzi študentmi Cambridgeu a Oxfordu sa tento týždeň
prenesú na Dunaj. V hlavnom meste si totiž v sobotu 4. mája bratislavskí vysokoškoláci zmerajú svoje
sily v prvej študentskej regate.
Prvý ročník Univerzitnej regaty Bratislava organizuje Slovenská technická univerzita (STU). Zapojí sa do
nej však aj Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita.
"Cieľom podujatia je zviditeľniť vysokoškolákov v hlavnom meste a založiť tradíciu stretnutí študentov
bratislavských univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerských univerzít zo zahraničia," vraví prorektor
STU Milan Sokol.
Z Karloveského ramena
Súboj vo veslovaní odštartuje o 15.00 h pri Karloveskom ramene. Veslovať sa bude dole Dunajom a do
cieľa pri nákupnom centre Eurovea by mali lode doraziť do 20 minút.
Priebeh pretekov tam bude možné sledovať na veľkoplošnej obrazovke, kde prenos zabezpečí mc2,
študentská televízia STU. Súčasťou podujatia je aj Malá univerzitná regata, kde budú študenti pretekať
na veslárskych trenažéroch. Tímy sa môžu prihlásiť prostredníctvom stránky www.univerzitnaregata.sk.
Prvú univerzitnú regatu budú sprevádzať aj podujatia v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov,
ktorých je v hlavnom meste viac ako 62.000. Na námestí pri Eurovei od 13.00 h vlastnú formulu ukážu
strojníci a robotov zase tím z fakulty elektroniky a informatiky.
Vysoká škola výtvarných umení zorganizuje výstavu a Univerzita Komenského zase predstaví práce
študentov - šperky či keramiku, hru Šifrovačka aj zbierku meteoritov. Slovenská zdravotnícka univerzita
predvedie simulovanú záchrannú akciu.
Noc vysokoškolákov
Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Oslavy zavŕši Noc vysokoškolákov
o 21.00 h vo vysokoškolskom klube Elam.
Preteky na Temži dvoch najlepších britských univerzít zorganizovali na ostrovoch už 159-krát, vlani ich
sledovalo asi 250.000 divákov. Vo Veľkej Británii je viac ako 600 veslárskych klubov, len v Londýne
okolo stovky. Česko ich má vyše 30, Slovensko päť.
Osemveslica je dlhá 18,5 metra, váži 92 kg, s posádkou a veslami sa váha blíži k jednej tone. Pretekári
na osemveslici urobia približne 36 až 40 záberov za minútu, je to rýchlosť a sila, ktorá by dokázala za
loďou utiahnuť aj vodného lyžiara.
tasr
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67. Vysokoškoláci budú v sobotu veslovať ako Cambridge a Oxford
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 29/04/2013; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA - Tradičné preteky osemveslíc medzi študentmi Cambridgeu a Oxfordu sa tento týždeň
prenesú na Dunaj. V hlavnom meste si totiž v sobotu 4. mája bratislavskí vysokoškoláci zmerajú svoje
sily v prvej študentskej regate.
Prvý ročník Univerzitnej regaty Bratislava organizuje Slovenská technická univerzita (STU). Zapojí sa do
nej však aj Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita. "Cieľom podujatia je zviditeľniť
vysokoškolákov v hlavnom meste a založiť tradíciu stretnutí študentov bratislavských univerzít, prípadne
v budúcnosti aj partnerských univerzít zo zahraničia," vraví prorektor STU Milan Sokol.
Súboj vo veslovaní odštartuje o 15.00 h pri Karloveskom ramene. Veslovať sa bude dole Dunajom a do
cieľa pri nákupnom centre Eurovea by mali lode doraziť do 20 minút. Priebeh pretekov tam bude možné
sledovať na veľkoplošnej obrazovke, kde prenos zabezpečí mc2, študentská televízia STU. Súčasťou
podujatia je aj Malá univerzitná regata, kde budú študenti pretekať na veslárskych trenažéroch. Tímy sa
môžu prihlásiť prostredníctvom stránky www.univerzitnaregata.sk.
Prvú univerzitnú regatu budú sprevádzať aj podujatia v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov,
ktorých je v hlavnom meste viac ako 62.000. Na námestí pri Eurovei od 13.00 h vlastnú formulu ukážu
strojníci a robotov zase tím z fakulty elektroniky a informatiky. Vysoká škola výtvarných umení
zorganizuje výstavu a Univerzita Komenského zase predstaví práce študentov - šperky či keramiku, hru
Šifrovačka aj zbierku meteoritov. Slovenská zdravotnícka univerzita predvedie simulovanú záchrannú
akciu.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Oslavy zavŕši Noc vysokoškolákov
o 21.00 h vo vysokoškolskom klube Elam.
Preteky na Temži dvoch najlepších britských univerzít zorganizovali na ostrovoch už 159-krát, vlani ich
sledovalo asi 250.000 divákov. Vo Veľkej Británii je viac ako 600 veslárskych klubov, len v Londýne
okolo stovky. Česko ich má vyše 30, Slovensko päť.
Osemveslica je dlhá 18,5 metra, váži 92 kg, s posádkou a veslami sa váha blíži k jednej tone. Pretekári
na osemveslici urobia približne 36 až 40 záberov za minútu, je to rýchlosť a sila, ktorá by dokázala za
loďou utiahnuť aj vodného lyžiara.
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68. Na osemveslicu si pripútajú topánky, musia vedieť plávať
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 30/04/2013; s.: 6; Bratislava; Michal Durdovanský]
Tri univerzity pôjdu od Karlovoveského ramena po sochu Štefánika.
BRATISLAVA. Autobusu MHD by to trvalo najmenej pol hodiny, veslári sa dostanú od kameňolomu pri
Devíne po Euroveu za dvadsať minút. V sobotu bude prvý ročník Univerzitnej regaty Bratislava, do
osemveslíc nasadnú Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Ekonomická
univerzita, inšpirovali sa pretekmi medzi Oxfordom a Cambridgeom. Zatiaľ nebudú pretekať len
študenti, ako je to na Temži, ale aj absolventi a zamestnanci škôl. Ján Žiška, telocvikár z STU, na
tréningu pri lodi vysvetľuje, že je ťažké naučiť sa veslovať. Začína sa na trenažéroch a neskôr na
pokojnej vode v kanáli. V Dunaji voda tečie rýchlosťou sedem až osem kilometrov za hodinu. "To je dosť
veľká rýchlosť. Ak by sa niekto prevrhol, tak ho bude ťažké až niekde v Gabčíkove naháňať," vraví
Žiška. Pri veslovaní zapájajú svaly od členkov až po zápästia. "Aj keď je to podľa mňa najbolestivejší
pohyb z hľadiska svalov, je zdravý, lebo tam nie sú žiadne nárazy na kĺby." Úrazy podľa Žišku nehrozia,
no veslári musia vedieť plávať. V lodi sú pripevnené topánky, ktoré si obujú. "Keby sa loď náhodou
prevrhla, je tu šnúrka, ktorou sa po zaťahaní topánky vyzujú. Na veľkých medzinárodných pretekoch s
množstvom účastníkov sa už do seba zamotalo niekoľko lodí a zrazili sa," vraví Žiška. Pri troch lodiach
na Dunaji to podľa neho nehrozí. Pretekárska loď má dĺžku 18 metrov, v najširšom bode má 32
centimetrov. Spolu s veslármi a potrebnou výbavou môže vážiť aj tonu. Vyhrať nemusí nutne posádka s
najsilnejšími, ale najzohranejšími veslármi. "Pohyb všetkých veslárov musí byť zladený. Ponárať a
vyťahovať veslá musia v rovnakých momentoch. Ak impulz nie je rovnaký, stráca sa veľa sily a loď sa
spomalí," hovorí Žiška. Michal Durdovanský
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69. Dunaj bude ako Temža, študenti si pripútajú nohy k osemvesliciam
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/04/2013; Bratislava; Michal Durdovanský]
Tri univerzity pôjdu od Karloveského ramena až po sochu Štefánika. Prvým ročníkom chcú založiť
tradíciu.
BRATISLAVA. Mestskej hromadnej doprave by to trvalo v ideálnom prípade približne pol hodinu, veslári
sa dostanú od kameňolomu pri Devíne po Euroveu odhadom za dvadsať minút.
Túto sobotu sa bude konať prvý ročník Univerzitnej regaty Bratislava. Vo veslovaní na osemvesliciach si
zmerajú sily Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Ekonomická univerzita.
"Našou ambíciou je, aby školy spolupracovali," vraví prorektor STU Milan Sokol. "Tento rok sme oslovili
verejné vysoké školy v Bratislave, v budúcnosti možno pribudnú aj školy napríklad z Budapešti. Už teraz
sa nám dokonca ozvali z talianskeho Terstu, že by sa radi zúčastnili."
Ako v Anglicku
Veslárski nadšenci a jednotlivé bratislavské univerzity tak chcú zaviesť podobnú tradíciu, aká je v
Anglicku medzi Oxfordom a Cambridge, kde sa tento rok išiel už 159. ročník prestížneho závodu.
Zatiaľ nebudú v lodiach sedieť len denní študenti, ako je tomu pri pretekoch na Temži, ale aj absolventi
alebo zamestnanci školy.
"V našej lodi budú sedieť štyria študenti, potom sme tam dvaja zamestnanci a dvaja absolventi. Ďalšie
lode budú mať podobné zloženie," vraví telocvikár z STU Ján Žiška.
"Chceme, aby v budúcnosti v lodiach sedeli len študenti, ale treba ich ku veslovaniu dostať," tvrdí Žiška.
Na STU si študenti mohli tento šport zapísať, podľa neho sa však nedá stihnúť všetko podstatné za
jeden semester. "Nie je možné naučiť človeka veslovať, ak do lodenice príde raz za týždeň."
V zahraničí podľa neho na podobné preteky trénujú aj každý deň.
Zapája sa celé telo
"Veslovanie je najzložitejší cyklický pohyb, pri ktorom pracuje celé telo od členkov až po zápästia,"
vysvetľuje telocvikár. "Aj keď je podľa mňa najbolestivejší z hľadiska svalov, tento pohyb je zdravý, lebo
tam nie sú žiadne nárazy na kĺby."
Úrazy podľa Žišku nehrozia, základom je, že všetci veslári musia vedieť plávať a do lode na vode si
sadnú až po určitom výcviku.
V lodi sú pripevnené topánky, ktoré si športovci obujú. "Keby sa loď náhodou prevrhla, je tu šnúrka,
ktorou sa po potiahnutí topánky vyzujú. Stali sa prípady, že na veľkých medzinárodných pretekoch s
množstvom účastníkov sa do seba zamotalo niekoľko lodí a zrazili sa," vraví Žiška. Dunaj je však
natoľko široký, že pri troch lodiach niečo podobné prakticky nehrozí.
FOTO - ROMAN DANAY
Do lode len skúsení
Začína sa na trenažéroch a neskôr na pokojnej vode v kanáli, ktorý má veslársky klub k dispozícii.
Počas našej návštevy mohol podľa Žišku hlavný tok Dunaja tiecť rýchlosťou okolo sedem až osem
kilometrov za hodinu.
"To je dosť veľká rýchlosť. Ak by sa niekto prevrhol, tak ho bude ťažké naháňať až niekde v Gabčíkove,"
vraví.
Spolu s veslármi a potrebnou výbavou môže loď vážiť aj tonu.
Vyhrať nemusí nutne posádka s najsilnejšími, ale najzohratejšími veslármi. "Pohyb všetkých veslárov
musí byť zosúladený. Ponorenie a vytiahnutie vesla musí byť v rovnakých momentoch. Ak impulz nie je
rovnaký, stráca sa veľa sily a loď sa tým pádom spomalí,"

Pri Eurovei budú aj rôzne sprievodné akcie. Na veľkoplošnú obrazovku pri nákupnom centre budú
premietať priamy prenos študentskej televízie STU mc2, ako súčasť dňa vysokoškolákov študenti
pripravia aj simulovanú záchrannú akciu, výstavu výtvarných prác a ukážu naprogramovaných robotov.
Súťažiť sa tu bude aj na veslárskych trenažéroch.
FOTO SME - GABRIEL KUCHTA
FOTO SME - GABRIEL KUCHTA
Michal Durdovanský
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70. Na východe by Continental dostal viac
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 08/04/2013; Správy RTVS; z domova; Rita Fleischmanová]
Janette Štefánková, moderátorka: "Štvrťmiliardová investícia v Púchove by mala mať už v polovici
týždňa reálne kontúry. Minister hospodárstva však o konkrétnych úľavách pre nemeckú spoločnosť
zatiaľ hovoriť nechce. Firma dá prácu aj vysokošpecializovaným odborníkom."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Spoločnosť Continental plánuje vytvoriť šesťsto nových pracovných
miest. Aké výhody za to dostane od štátu, zatiaľ nie je definitívne dohodnuté. Podľa zákona môže dostať
až dvanásťpercentnú úľavu z daní."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD): "No zatiaľ by som toto neuzatváral,
pretože je to v rokovaní a viete, čo nie je dohodnuté, tak nie je, nie je uzavreté."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Návrh úľav vychádza z nezamestnanosti v regióne a možností, ktoré
poskytuje zákon. Ak by firma smerovala investíciu do oblasti s vyššou nezamestnanosťou, štát by ju
mohol podporiť výraznejšie. V Púchovskom okrese je však nezamestnanosť len o niečo vyššia ako osem
percent. Čo je neporovnateľne menej, ako celoslovenský priemer."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD): "Predpokladám, že investor
vzhľadom na svoju výrobu, orientuje tento svoj záujem do lokality, kde má kvalifikovanú pracovnú silu a
kde má aj doterajšie aktivity, takže tým sa zdá ten zámer ísť do tejto oblasti trošku predurčený."
Róbert Kičina, riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska: "Predpokladám, že v prípade investície v
Púchove bude investičná pomoc krátená, respektíve bude nižšia, ako by to bolo napríklad v prípade
východného Slovenska."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Pre vládu je táto investícia zaujímavá aj preto, že pri získavaní
investorov chce nielen podporiť regióny s vysokou nezamestnanosťou, ale má aj ďalší zámer."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD): "Podporiť investorov, ktorí
prichádzajú s vyššou sofistikovanou výrobou, kde už sú aj inovačné prvky."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "A to je v prípade Continentalu splnené. O tom, že dvestopäťdesiat
miliónov eur investuje spoločnosť na Slovensku a nie v Česku, Poľsku, či Portugalsku, nerozhodli podľa
rektora Ekonomickej univerzity investičné stimuly, ale naša konkurenčná výhoda."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Vhodný pomer medzi kvalifikáciou pracovnej sily,
mzdovými nákladmi a zrejme aj to, že Slovensko je členom Európskej únie a eurozóny a z toho
vyplývajúci dobrý prístup na európske trhy, ako aj minimalizácia kurzového rizika."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Nemecká gumárenská spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2007.
Prácu v nej doteraz našlo vyše tritisíc osemsto ľudí."
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71. Hančík: Srdcom som slávista
[Téma: Rektor EU; Šport; 19/04/2013; 91/2013; s.: 37; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
PREDSTAVUJEME MAJSTRA SLOVENSKA ZA ROK 2013 VOLEJBALISTKY SLÁVIE EU
BRATISLAVA

Hoci boli volejbalistky bratislavskej Slávie Ekonomická univerzita pred finálovou sériou mierne
favoritky, len málokto čakal, že by sa boje o majstra skončili už po troch zápasoch. Súboje s
Doprastavom bývajú totiž maximálne vyrovnané. Aj predvčerom sa schyľovalo k piatemu rozhodujúcemu
stretnutiu. Nestalo sa, slávistky otočili duel z 0:2 na 3:2, v sérii vyhrali 3:1 a zaslúžene získali štrnásty
extraligový primát. Pre trénera Martina Hančíka druhý v pozícii hlavného kouča.
Pán tréner, aké boli oslavy? "Veľmi príjemné. Bezprostredne po zápase sme si s fanúšikmi i rektorom
Ekonomickej univerzity sadli v kolkárni pri športovej hale Mladosť. Dievčatá sa o druhej či pol tretej
odobrali do mesta, no na tom som sa už nezúčastnil. Na druhý deň ma čakali povinnosti."
V role hlavného kouča ste získali druhý titul, prvý bol v roku 2008. Skúste ich porovnať, ktorý sa doloval
ťažšie? "Oba si veľmi cením, ale tento bol oveľa viac vybojovaný. Pred piatimi rokmi sme hrali proti
prekvapeniu extraligy, terajšiemu COP Nitra, ktoré viedla Zuzana Tlstovičová. Nitrianky v semifinále
prekvapujúco zdolali Doprastav a šli proti nám. Psychicky to bolo o čosi jednoduchšie, dievčatá si verili
viac, než keby hrali proti doprastaváčkam. Tie hrali v tejto sezóne fantasticky, veľmi sa zlepšili. O to je
triumf cennejší."
Čo bolo podľa vás vo finálovej sérii rozhodujúce? "Veľkú úlohu zohrali skúsenosti našich hráčok, ktoré
sa prejavili najmä v koncovkách setov. Dokázali sme ich dotiahnuť aj za strateného stavu. Doprastav má
mladé hráčky, mnohé z nich hrali finále prvý raz."
Ktorý moment play-off vám zostane v pamäti ako najkrajší a naopak, ktorý vás najviac sklamal?
"Pochopiteľne, najviac si budem pamätať posledný duel, obrat z 0:2. Spätne som si ho zanalyzoval,
myslím si, že to bol zápas ako cez kopirák, ako sobotňajší v Mladosti. Takisto sme mohli uhrať štvrtý set
a šli by sme do piateho. Ten by bol aj pre Doprastav psychicky náročnejší, podobne ako v stredu. Či by
sme však vyhrali, neviem. Naopak, ťažko sa nám hralo proti Nitrám, COP vo štvrťfinále, UKF v
semifinále. Nemali proti nám čo stratiť. Veľakrát sme vtedy nehrali tak, ako by som si ja, respektíve
dievčatá predstavovali. Nedokázali sa vypnúť k výkonu, ako vo finálových zápasoch."
V stredoeurópskej lige ste si vybojovali účasť vo Final Four, napokon ste skončili na štvrtom mieste.
Získali ste Slovenský pohár, vyhrali ste extraligu. Spokojný? "Sezónu sme dobre naštartovali víťazstvom
na Slávia Cupe, čo nás nabudilo. Dievčatá veľmi chceli, na čele s Tonkou Golitkovou, ktorá avizovala, že
chce skončiť s kariérou, vyhrať všetko, čo sa dá. Aj keď sa nám nepodarilo uhrať medailu v MEL, veľmi
rád som ju obetoval dvom zlatým."
O Golitkovej ukončení kariéry sa veľa hovorilo. Neprehovárali ste ju? "Tonka má vlastnú hlavu. Úprimne,
myslel som si, že skončí pred touto sezónou, zbytočné je ju prehovárať. Chápem ju, má zdravotné
problémy, veľakrát šla cez bolesť. Dokončí si školu, dá si rok prestávku a uvidí, čo ďalej. Akurát mi je
ľúto, že neokúsila legionársky chlebík. Tonka je pani hráčka, bola by vzácna pre družstvo, do ktorého by
šla. Želal by som jej to už len preto, aby si viac zarobila. Ale rozhodnutie je na nej."
Už ste sa stihli zamyslieť nad budúcim ročníkom? "Nechcem nič predbiehať. Máme avizované nejaké
odchody, dievčatám sa končia školy, zmluvy. Nikoho nebudeme držať nasilu. Ak odídu, zaprajeme im
veľa šťastia, možno sa v budúcnosti rady vrátia. Ja osobne som si už veľakrát povedal, že kašlem na to.
Ale ja som srdcom slávista. Trénujem tu už vyše dvadsať rokov a neviem si predstaviť, že by som
skončil alebo išiel niekam inam. Skôr by šiel trénovať iné družstvo v Slávii, možno by som sa vrátil k
mládeži. Pretože treba vychovávať dievčatá od spodných tímov, aby do áčka išli pripravené. Musím si to
nechať prejsť hlavou. S najväčšiu pravdepodobnosťou však zostanem aj s mojím asistentom Michalom
Matušovom."
LUCIA JEŽÍKOVÁ
Vzadu (zľava): rektor bratislavskej Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák, fyzioterapeut Peter Kollár,
Kóšová, Čontofalská, Hinzellerová, Pištěláková, Salanciová, Rákošová, Herelová, tréner M. Hančík,
asistent Matušov, prezident Slávie EU V. Hančík, dolný rad (zľava): Snopková, Mitrengová,
Smataníková, Kuciaková, vpredu Golitková. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
ZASLÚŽILI SA O TITUL
1 MIROSLAVA KUCIAKOVÁ 1989/178 SMEČIARKA 2 DIANA MITRENGOVÁ 1991/176 SMEČIARKA 4
VALENTÍNA SIKELOVÁ 1995/177 SMEČIARKA 5 ERIKA SALANCIOVÁ 1991/183 SMEČIARKA 6
JAROSLAVA SMATANÍKOVÁ 1992/176 NAHRÁVAČKA 7 SIMONA KÓŠOVÁ 1992/187 BLOKÁRKA 8
ANDREA SNOPKOVÁ 1987/182 NAHRÁVAČKA 9 NINA HERELOVÁ 1993/180 BLOKÁRKA 10
MONIKA RÁKOŠOVÁ 1987/182 BLOKÁRKA 11 NIKOLA PIŠTĚLÁKOVÁ 1994/181 UNIVERZÁLKA 12
ANTÓNIA GOLITKOVÁ 1987/189 UNIVERZÁLKA 13 ZUZANA ČONTOFALSKÁ 1991/188 SMEČIARKA
14 TERÉZIA HINZELLEROVÁ 1988/183 LIBERKA

Prezident: VLADIMÍR HANČÍK, tréner: MARTIN HANČÍK, asistent: MICHAL MATUŠOV, fyzioterapeut:
PETER KOLLÁR.
MAJSTROVSKÁ CHÉMIA
PRACANTKA – Všetky, inak by sme nemali titul. Ale veľmi prekvapila Snopková, ktorá mala internú
dohodu, že popri doktorandúre nemusí absolvovať všetky tréningy. A tak ju to chytilo... KÁVIČKÁRKA –
Najčastejšie vidieť na káve Golitkovú s Rákošovou. JEDÁČKA – Herelová, tá vraj nezje len to, čo nezje
ju. ZABÁVAČKA – Opäť Herelová, keď niečo robí, alebo ak zo seba "vypustí", vraj to stojí za to.
TELEFONISTKA – Kuciaková, mobil málokedy pustí z rúk. MANEKÝNKA – Kóšová s Rákošovou, každá
má vlastný štýl a nakupovať spolu nechodia. FLEGMATIČKA – Jednoznačne Golitková, vyzerá, že ju nič
nerozhodí. CHODÍ NESKORO – Zasa Herelová, príde minútu po alebo minútu pred, časovú rezervu si
veľmi nedáva. BORDELÁRKA – Vraj by sa mohol niekto uraziť, v šatni vládne "organizovaný chaos".
(podľa trénera Hančíka, ktorému pri tom pomáhala Kuciaková)
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72. Rektor EU sľúbil ďalšiu podporu VK Slávia
[Téma: Rektor EU; osporte.sk; 19/04/2013; SITA]
Bratislava (SITA) - Volejbalistky Slávie EU Bratislava si v stredu 17. apríla vybojovali už svoj štrnásty titul
majsteriek Slovenska. Z tohto športového úspechu má radosť aj vedenie univerzity. "Sme veľmi hrdí, že
volejbalistky, medzi ktorými sú viaceré študentky Ekonomickej univerzity, získali titul majsteriek SR. Po
zisku Slovenského pohára je to ďalší veľký úspech," uviedol rektor bratislavskej EU Rudolf Sivák.
Vyslovil presvedčenie, že Ekonomická univerzita v Bratislave bude ďalej skvalitňovať podmienky pre
rozvoj vrcholového volejbalu. Titul majsteriek Slovenska vníma ako potvrdenie významu podpory športu
na akademickej pôde. "Dlhodobo sa snažíme vytvárať volejbalistkám čo najlepšie podmienky nielen na
štúdium, ale aj na športovú prípravu. Veľmi si vážim, že svojimi výbornými výkonmi rozširujú dobré meno
univerzity ako jedného z centier ženského volejbalu na Slovensku," povedal po skončení finálového
zápasu rektor EU.
Univerzita má v pláne ďalej podporovať fungovanie VK Slávia a vytvárať mu ešte lepšie zázemie. To by
malo pomôcť aj k výraznejšiemu presadeniu sa na medzinárodnej scéne. "V uplynulej sezóne odohrali
naše volejbalistky viacero výborných zápasov aj s poprednými družstvami zo zahraničia. Aj to je jeden z
dôvodov, prečo bude podpora a ďalší rozvoj Slávie EU medzi prioritami univerzity aj v budúcnosti,"
doplnil Rudolf Sivák.
Foto: TASR
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73. Rektor EU Rudolf Sivák sľúbil ďalšiu podporu majsterkám VK Slávia
[Téma: Rektor EU; sport.sk; 19/04/2013; sport.sk; SITA+SITA, TASR]
- Volejbalistky Slávie EU Bratislava si v stredu 17. apríla vybojovali už svoj štrnásty titul majsteriek
Slovenska.
Z tohto športového úspechu má radosť aj vedenie univerzity. "Sme veľmi hrdí, že volejbalistky, medzi
ktorými sú viaceré študentky Ekonomickej univerzity, získali titul majsteriek SR. Po zisku Slovenského
pohára je to ďalší veľký úspech," uviedol rektor bratislavskej EU Rudolf Sivák.
Vyslovil presvedčenie, že Ekonomická univerzita v Bratislave bude ďalej skvalitňovať podmienky pre
rozvoj vrcholového volejbalu. Titul majsteriek Slovenska vníma ako potvrdenie významu podpory športu
na akademickej pôde. "Dlhodobo sa snažíme vytvárať volejbalistkám čo najlepšie podmienky nielen na
štúdium, ale aj na športovú prípravu. Veľmi si vážim, že svojimi výbornými výkonmi rozširujú dobré meno
univerzity ako jedného z centier ženského volejbalu na Slovensku," povedal po skončení finálového
zápasu rektor EU.
Univerzita má v pláne ďalej podporovať fungovanie VK Slávia a vytvárať mu ešte lepšie zázemie. To by
malo pomôcť aj k výraznejšiemu presadeniu sa na medzinárodnej scéne. "V uplynulej sezóne odohrali
naše volejbalistky viacero výborných zápasov aj s poprednými družstvami zo zahraničia. Aj to je jeden z

dôvodov, prečo bude podpora a ďalší rozvoj Slávie EU medzi prioritami univerzity aj v budúcnosti,"
doplnil Rudolf Sivák.
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74. Ekonomická univerzita sa priblížila k medzinárodnej akreditácii
[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 19/04/2013; Aktuality.sk; SITA]
Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave absolvovala dôležitý test pripravenosti na udelenie
medzinárodnej akreditácie. Tá by mala priniesť ďalšie skvalitnenie výučby a výskumu, všeobecnú
akceptáciu diplomu univerzity v zahraničí, ale aj rozšíriť možnosti spolupráce EU v Bratislave s
poprednými svetovými univerzitami.
Vedenie univerzity a jej pedagógovia sa tento týždeň od 16. do 17. apríla stretli s profesorom Dušanom
Mramorom, ktorý je mentorom EU v Bratislave v akreditačnom procese. "Som veľmi rád, že
Ekonomická univerzita urobila počas uplynulých dvoch rokov významný pokrok v plnení požadovaných
kritérií. Samozrejme ju v nasledujúcom období čaká ešte veľa práce, som však optimista a verím, že
výsledkom našej spoločnej snahy bude úspešné zavŕšenie akreditačného procesu," skonštatoval Dušan
Mramor, ktorý stojí na čele Ekonomickej fakulty Univerzity v Ľubľane a pôsobil aj ako minister financií
Slovinskej republiky.
Medzinárodnú akreditácie udeľuje AACSB International - prestížna agentúra na akreditáciu kvality
vysokých škôl v oblasti ekonómie a manažmentu (business schools) sídliaca v Tampe na Floride v USA.
Od uchádzačov vyžaduje zladenie všetkých procesov so štandardmi, ktoré sú prísne kontrolované a ich
držitelia ich musia neustále dokladovať. Okrem náročných kritérií, ktoré sa týkajú nastavenia podmienok
vyučovacieho procesu či výskumu, musia prísnymi hodnoteniami prejsť aj všetci pedagógovia, ktorí na
univerzite pôsobia. Celý proces, ktorého výsledkom je udelenie akreditácie, preto trvá niekoľko rokov.
"V súčasnosti sa nachádzame v polovici našej cesty. Na jej konci by sa Ekonomická univerzita v
Bratislave mala zaradiť do klubu škôl, ktoré garantujú svojim absolventom najvyššiu kvalitu vzdelávania
porovnateľnú s inými poprednými univerzitami vo svete. Na Slovensku je to zatiaľ unikátny projekt a
verím, že aj vďaka stretnutiam s profesorom Mramorom sme sa opäť posunuli dopredu," povedal rektor
EU Rudolf Sivák.
Ekonomická univerzita už v súčasnosti buduje vzťahy s partnerskými vysokými školami v zahraničí. Jej
študenti majú možnosť získať dvojité diplomy napríklad od Trent University v britskom Nottinghame, či
od univerzít v Halle alebo v Grenoble. Každoročne stovky študentov majú možnosť absolvovať študijné
pobyty v zahraničí, pričom na samotnej univerzite pôsobí niekoľko desiatok zahraničných pedagógov a
vyučuje sa viac ako 80 predmetov v cudzom jazyku. Na základe memoranda podpísaného medzi EU v
Bratislave a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj majú doktorandi univerzity možnosť
absolvovať odbornú stáž v sídle OECD v Paríži.
Agentúru SITA o tom informovala vedúca centra komunikácie EU Lucia Gunišová.
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75. Vysokoškoláci by praxovali aj zadarmo
[Téma: Rektor EU; SME; 24/04/2013; s.: 9; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]
Za najvhodnejšieho zamestnávateľa považujú absolventi ekonómie súkromnú firmu
Jazykové znalosti absolventov vysokých škôl považujú firmy za dobré, no ani jedna zo spoločností, ktoré
sa zúčastnili na Dni absolventov, ich nehodnotí ako výborné.
Bez pracovných skúseností sa absolventi vysokej školy v praxi uplatnia ťažšie než ostrieľaní kolegovia.
Aby sa na nich dotiahli už počas školy, sú vysokoškoláci ochotní praxovať aj bez nároku na odmenu.
Vyplynulo to z prieskumu, ktorý robila Ekonomická univerzita v Bratislave počas marcového Dňa
absolventov. Zúčastnilo sa na ňom takmer dvadsať veľkých firiem a spoločností, napríklad Siemens,
Heineken Slovensko, Poštová banka, Dell a iné. Podujatie nadväzuje na pracovné veľtrhy Kariérna
cesta, kde sa študenti a absolventi stretávajú so zástupcami firiem a informujú sa o voľných pracovných
miestach, stážach, prípadne o brigádach. Študenti 5. ročníka, ale aj mladší, mohli absolvovať modelové
pohovory, testy a konzultácie. Firmy tak mali príležitosť osloviť 2300 študentov, ktorí o pár týždňov
ukončia inžinierske štúdium ekonómie.

Motiváciou sú skúsenosti
Prieskum potvrdil, že hlavnou motiváciou na prácu počas štúdia je získavanie skúseností. "Tieto
výsledky korešpondujú s odpoveďami, ktoré na rovnaké dotazníkové otázky uvádzali študenti a
absolventi vysokých škôl najmä ekonomického zamerania aj počas veľtrhu Kariérna cesta na jeseň
minulého roka," povedala Lucia Gunišová, vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou.
Približne rovnaký (štvrtinový) podiel uviedol, že hlavným dôvodom je zárobok, respektíve šanca udržať si
miesto u zamestnávateľa aj po skončení školy. Ako najvhodnejšieho zamestnávateľa uviedli súkromnú
firmu. Rovnaké ambície mali vlaňajší aj tohtoroční respondenti.
Skromnejší pri plate
Gunišová povedala, že zmena nastala v prípade požadovanej nástupnej hrubej mzdy. Kým na jeseň
minulého roka študenti najčastejšie uvádzali ako vhodný interval 750 až 1000 eur (59 percent), v
súčasnosti by väčšine absolventov stačilo 500 až 750 eur (74 percent). Táto zmena môže súvisieť s
vyššou nezamestnanosťou. Aj naďalej chce deväť z desiatich respondentov po skončení štúdia pracovať
v odbore, ktorý vyštudovali. Rovnaké je to aj v prípade ochoty sťahovať sa za prácou – nemá s tým
problém približne 90 percent opýtaných. Stabilný je aj trend v záujme o prácu v zahraničí, aspoň na
určitý čas by takúto skúsenosť ocenila približne polovica študentov. "Túto skutočnosť potvrdzuje aj čoraz
väčší záujem študentov o štúdium cudzích jazykov a o študijné pobyty v zahraničí," vysvetľuje Rudolf
Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Univerzita preto rozširuje počet odborných
predmetov, ktoré môžu študenti absolvovať v niektorom z cudzích jazykov, ako aj možnosti získania
dvojitých diplomov s významnými univerzitami v zahraničí. Pre študentov doktorandského štúdia ponúka
možnosť absolvovať odbornú stáž v centrále OECD v Paríži.
Absolventi sú k sebe kritickejší
Zúčastnené firmy síce označili jazykové schopnosti absolventov vysokých škôl za dobré, no ani jedna
ich nepovažuje za výborné. Podľa Gunišovej naznačili, že absolventi by sa mali ešte zdokonaliť v
používaní cudzieho jazyka. Dodala, že v porovnaní s minulým rokom zamestnávatelia ocenili, že
absolventi sú k sebe kritickejší, čo sa prejavilo v hodnotení vlastných schopností. Jarmila Horáková
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