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1. KTO, ODKIAĽ, KAM
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 01/04/2014; 03/2014; s.: 62; ĽUDIA; Redakcia]

2. DEŇ ABSOLVENTOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; PR článok]

3. Práca prišla za študentmi
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 01/04/2014; Hlavné správy; z domova; Pavol Kirinovič]

4. Práca prišla za študentmi
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 16:00; 01/04/2014; Správy; z domova; Pavol Kirinovič]

5. Tím predaja online banky Zuno povedie Ján Bača
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 01/04/2014; Redakcia]

6. Zahraniční turisti vlani míňali na ubytovanie a nákupy
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/04/2014; Bratislava; sita]

7. Čo hovoria o svojich ZNÁMYCH RODIČOCH?
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 01/04/2014; 13/2014; s.: 12,13; AKTUÁLNE; ROMAN
SLUŠNÝ]

8. Pracovné ponuky a kontakty pre absolventov Ekonomickej univerzity len dnes!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; TASR]

9. Absolventi dnes môžu získať pracovné ponuky: Na Ekonomickej univerzite sa
zíde 30 firiem
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 01/04/2014; Čas.sk; TASR]

10. Najviac míňajú Rusi, turistov kultúra nezaujíma
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 03/04/2014; 78/2014; s.: 6,7b; BRATISLAVA; vv, zb]

11. Manažéri v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 03/04/2014; 13/2014; s.: 39; Podnikanie; Redakcia]

12. Pani Columbová- Kisková
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 02/04/2014; 14/2014; s.: 16,17; PRVÁ DÁMA; KATARÍNA
ABEILLE]

13. Pani Columbová-Kisková: Dá prvá dáma prednosť rodine a zostane v ústraní?
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 02/04/2014; Život,Katarína Abeille]

14. Študujete ekonómiu? "Hrozí", že budete sebec a chamtivec
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 02/04/2014; eTREND; Jozef Tvardzík]

15. Otec dal do súboja všetko
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 03/04/2014; Redakcia]

16. Práca prišla za študentmi
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 04/04/2014; Dobré správy; z domova; Pavol Kirinovič]

17. Univerzity budú opäť pretekať na regatách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 06/04/2014; Bratislava; sita]

18. V Bratislave míňajú najviac Rusi, málo ide na kultúru
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 06/04/2014; Košický kraj; TASR]

19. Pozrite si, koľko u nás míňajú turisti. Najviac východoeurópania
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 06/04/2014; TASR]

20. V Bratislave najviac míňajú Rusi. Kultúre sa vyhýbajú
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 06/04/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; tasr]

21. Najviac peňazí míňajú pri návšteve hlavného mesta ruskí turisti
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 7:00; 07/04/2014; Veľké správy; z domova]

22. Česko, Nemecko a Rakúsko, turisti z týchto krajinám k nám cestujú najčastejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 07/04/2014; Metro dnes; z domova; Rasťo Iliev]

23. Napätie na Ukrajine pocítime aj my. Na poklese ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; finweb.hnonline.sk; 08/04/2014; Finweb, Správy zo sveta financií; tasr]

24. Asseco Solutions povedie exposlankyňa Edita Angyalová
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 08/04/2014; eTREND; redakcia TREND.sk Technológie]

25. Asseco Solutions má novú výkonnú riaditeľku
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 08/04/2014; Redakcia]

26. Vplyv starnutia na HDP - rozhovor
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:30; 08/04/2014; Ekonomika; z domova; Marek Mašura]

27. Konflikt versus HDP
[Téma: Ekonomická univerzita; Roľnícke noviny; 09/04/2014; 15/2014; s.: 6; Publicistika; tasr]

28. Vysoké školy budú hosťovať zahraničných profesorov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 09/04/2014; Slovensko; WBN/PR]

29. Vysoké školy budú hosťovať zahraničných profesorov
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 09/04/2014; euractiv.sk; Redakcia]

30. Odborná porota ocenenia Hypotéka roka
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 10/04/2014; 14/2014; s.: 7; Financovanie bývania; Redakcia]

31. Nová výkonná riaditeľka (COO) v spoločnosti Asseco Solutions
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 09/04/2014; biznis; Redakcia]

32. Radoslav Procházka predstavil prípravný výbor svojej novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 17:00; 13/04/2014; Žurnál Rádia Regina; z domova]

33. Prípravný výbor strany R. Procházku
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 13/04/2014; Správy RTVS; z domova]

34. Prehľad správ – Procházkov prípravný tím
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 13/04/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]

35. Všetky Procházkove ženy: Tieto už ulovil do svojej politickej siete
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 13/04/2014; Slovensko; TASR]

36. Radoslav Procházka predstavil ženský tandem v prípravnom výbore svojej
novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 13/04/2014; Slovensko; TASR]

37. Katarína Macháčková je v prípravnom výbore Procházkovej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/04/2014; Prievidza - Spravodajstvo; sita]

38. Radoslav Procházka dnes predstavil členov prípravného výboru jeho novej
strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Lumen, 17:30; 13/04/2014; Infolumen; z domova; Monika
Majerová]

39. Procházka ukázal programové zásady
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 14/04/2014; 87/2014; s.: 4; Spravodajstvo; Daniel Vražda]

40. Procházka predstavil prvých členov novej strany: Šancu dáva politickým
nováčikom!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 13/04/2014; topky.sk; TASR]

41. Procházka sa obklopil múdrymi Katarínami
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 13/04/2014; eTREND; SITA]

42. Radoslav Procházka predstavil prípravný výbor svojej novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 13/04/2014; teraz.sk; TASR]

43. Procházka predstavil ľudí z prípravného výboru jeho novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 13/04/2014; Spravodajstvo; SITA]

44. Radoslav Procházka predstavil výbor svojej politickej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 13/04/2014; Slovensko; SITA]

45. Radoslav Procházka predstavil výbor jeho politickej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 13/04/2014; Slovensko; SITA]

46. Procházkova strana sa rozrastá. Kedy sa dozvieme jej ďalších členov?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 13/04/2014; Správy; SITA]

47. Procházka predstavil svoj cieľ - jednoduchý a spoľahlivý štát
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/04/2014; Z domova; Daniel Vražda]

48. Mená Procházkovho prípravného výboru novej strany sú známe
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 14/04/2014; Redakcia]

49. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 14/04/2014; 87/2014; s.: 25; Z DOMOVA; JÁN FELIX]

50. MARTIN GUTTMAN OPUSTIŤ ZAMESTNANIE BOLO MOJE NAJLEPŠIE
ROZHODNUTIE!
[Téma: Ekonomická univerzita; next future; 10/04/2014; 04/2014; s.: 22,23,24,25; OSOBNOSŤ; Marek
Mittaš]

51. Procházka predstavil tím
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 14/04/2014; 87/2014; s.: 2; AKTUÁLNE; sita]

52. Prácne stavanie mostov medzi školou a praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 10/04/2014; 04/2014; s.: 24,25; TECHNIKA A
INOVÁCIE; Peter Kremský]

53. Lepšia nadnárodná spolupráca prináša väčšiu súdržnosť Európy
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 10/04/2014; 04/2014; s.: 18,19; HOSPODÁRSTVO;
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD]

54. Prví členovia Procházkovej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 12:00; 14/04/2014; Správy; z domova]

55. Radoslav Procházka predstavil prvých členov svojej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 7:00; 14/04/2014; Veľké správy; z domova]

56. Prví členovia Procházkovej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 14:00; 14/04/2014; Správy; z domova]

57. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 7:00; 14/04/2014; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]

58. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 6:00; 14/04/2014; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]

59. Na Slovensku chýbajú autopriemyslu diaľnice a kvalifikovaná sila
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 14/04/2014; teraz.sk; TASR]

60. Na Slovensko by sa zmestili ešte dve automobilky
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/04/2014; Ekonomika - Slovensko; tasr]

61. Na roky nemyslí, len ho mrzí to číslo
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 16/04/2014; 89/2014; s.: 30,31; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]

62. Procházkova strana sa rozrastá. Kedy sa dozvieme jej ďalších členov?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 13/04/2014; Správy; SITA]

63. Na Východe by mohli byť aj dve ďalšie automobilky, keby sme mali diaľnicu!
[Téma: Ekonomická univerzita; podkapotou.zoznam.sk; 16/04/2014; Pod kapotou; jh TASR, Ministerstvo
vnútra SR]

64. Osemveslice univerzít budú opäť pretekať na Dunaji
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 15/04/2014; Vodné športy; tasr]

65. Spolupráca ruského Gazpromu s ázijským trhom
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 16/04/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]

66. Tibor Kolejak sa vracia do slovenského Microsoftu
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 16/04/2014; Redakcia]

67. Bratislava: Už budúci týždeň začnú Národné dni kariéry
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 16/04/2014; Slovensko; WBN/PR]

68. Branislav Šafárik: Chceme byť prvou voľbou pre naše podniky
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 17/04/2014; 15/2014; s.: 56,58; TREND + Malé a stredné
podniky; Zuzana Kollárová]

69. Nemám rada stereotyp
[Téma: Ekonomická univerzita; Miau; 10/04/2014; 04/2014; s.: 50,51,52,53,54; interview; Gabina
Weissová]

70. Rozdal všetko
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 16/04/2014; 16/2014; s.: 22; VŠIMLI SME SI; LUKÁŠ MILAN]

71. Prídu zahraniční profesori
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/04/2014; csr; md]

72. Microsoft Slovakia má nového obchodného riaditeľa divízie pre riešenia malých
a stredných podnikov
[Téma: Ekonomická univerzita; pcspace.sk; 17/04/2014; Tibor Kolejak]

73. Vysoké školy sa z regiónov sťahujú do centrál
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 21/04/2014; Spravodajstvo; Daniela Balážová Pravda]

74. Vysoké školy sa sťahujú z regiónov do centrál
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 22/04/2014; 92/2014; s.: 1,6; Titulná strana; Daniela Balážová]

75. Procházka predstavil svoj cieľ - jednoduchý a spoľahlivý štát
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/04/2014; Z domova; Daniel Vražda]

76. Evolučná ontológia Josefa Šmajsa

[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 21/04/2014; noveslovo.sk; JOZEF LYSÝ]

77. Štedrý Fico: Pred voľbami rozdal takmer všetko z rezervy predsedu vlády!
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 18/04/2014; Lukáš Milan]

78. PRAVDA: Vysoké školy sa sťahujú z regiónov do centrál
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 22/04/2014; teraz.sk; TASR]

79. VŠ zatvárajú svoje regionálne pobočky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 17:00; 22/04/2014; Správy; z domova]

80. VŠ zatvárajú svoje regionálne pobočky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 14:00; 22/04/2014; Správy; z domova]

81. Microsoft Slovakia má nového obchodného riaditeľa divízie pre riešenia malých
a stredných podnikov
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 22/04/2014; Tlačové správy; Redakcia]

82. Vysoké školy zatvoria svoje pobočky a detašované pracoviská
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/04/2014; Správy; TASR, Pluska.sk]

83. Volejbalistka Ďurišová sa teší z bronzu
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 22/04/2014; 15/2014; s.: 28; ŠPORT; JÚLIUS
GEĽO]

84. Vysoké školy zatvoria svoje pobočky a detašované pracoviská
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/04/2014; Správy; TASR, Pluska.sk]

85. Kto zdaní Slovákom penzie?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 23/04/2014; Ľuboš Pavelka]

86. názor Kto zdaní Slovákom penzie?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 24/04/2014; 94/2014; s.: 31; Názory; Ľuboš Pavelka]

87. Budovy vedeckého parku SAV v Bratislave majú už podobu
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 23/04/2014; Regióny; SITA]

88. Budovy vedeckého parku v Bratislave majú svoju podobu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/04/2014; Bratislava; sita]

89. Obchod s reťazcami nie je ihrisko pre diplomatov
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/04/2014; 16/2014; s.: 30,31,32,33; Svet; Ivan Haluza]

90. Ako dobre predať byt?
[Téma: Ekonomická univerzita; ASB; 23/04/2014; 04/2014; s.: 58; Reality: Byty; Martin Čapo]

91. Budovy vedeckého parku v Bratislave majú svoju podobu
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 24/04/2014; zive.sk; SITA]

92. Na výročie vstupu Slovenska do Únie príde šéf eurokomisie Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 25/04/2014; Z domova; sita]

93. Vstup do EU štát oslávi v štyroch mestách
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 28/04/2014; 97/2014; s.: 2; správy; su]

94. Príde Barroso, dostane čestný titul
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/04/2014; 96/2014; s.: 2; Spravodajstvo; tasr]

95. Barroso pricestuje na Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 26/04/2014; 96/2014; s.: 3; správy; sita]

96. Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 25/04/2014; Spravodajstvo; SITA]

97. Na Slovensko zavíta šéf Európskej komisie: José Manuel Barroso dostane
čestný titul
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 25/04/2014; Čas.sk; SITA]

98. Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 25/04/2014; Slovensko; SITA]

99. Šéf Európskej komisie dostane na Slovensku štátne vyznamenanie
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 27/04/2014; teraz.sk; TASR]

100.

Šéf Európskej komisie zavíta do Bratislavy. Dostane aj vyznamenanie

[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 27/04/2014; Slovensko; TASR]

101.

Cez Erasmus vycestovalo od roku 2004 do cudziny asi 21.000 Slovákov

[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 25/04/2014; teraz.sk; TASR]

102.

Obchod s reťazcami nie je ihrisko pre diplomatov

[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 27/04/2014; eTREND; Ivan Haluza]

103.

J. M. Barroso má čestný titul

[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 28/04/2014; Správy RTVS; z domova; Jana
Masárová]

104.

Predseda EK na Slovensku

[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 28/04/2014; Hlavné správy; z domova; Redakcia a Pavol
Kirinovič]

105.

Mesto prevezme budovu bakalárskeho štúdia do správy

[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 28/04/2014; 16/2014; s.: 3; spravodajstvo/inzercia;
MIROSLAV ANTONI]

106.

Československý dizajn pripomenú už v utorok v trnavskej Synagóge

[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 28/04/2014; 16/2014; s.: 7; ZAUJALO NÁS; LEN-TS]

107.

Barroso zavítal na Slovensko, dostal vyznamenanie aj titul

[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 28/04/2014; Slovensko; SITA]

108.
Šéf eurokomisie Barroso pochválil Slovákov: Za 10 rokov ste prešli
zásadnou modernizáciou
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 28/04/2014; Čas.sk; TASR]

109.

J. M. BARROSO: Slovensko prešlo zásadným procesom modernizácie

[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 28/04/2014; teraz.sk; TASR]

110.

Pre sivý zákal som nevidela na katedru ani na študentov

[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/04/2014; 98/2014; s.: 41; seniori; Redakcia]

111.

Čo spôsobuje rozmach PZI?

[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 25/04/2014; 05/2014; s.: 10,11; ekonomika; Ing. Viera
Ružeková, PhD.]

112.

Barosso dostane medailu i titul

[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 12:00; 28/04/2014; Noviny o 12:00; z domova; Lucia Stráňavová]

113.
Desiate výročie vstupu do EÚ: Na Slovensko príde šéf Európskej komisie
Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 28/04/2014; Správy; SITA]

114.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 28/04/2014; topky.sk; SITA]

115.
OBRAZOM: Gašparovič odovzdal šéfovi EK Barrosovi Rad Bieleho
dvojkríža
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 28/04/2014; Slovensko; TASR]

116.

Šéf eurokomisie zavíta na Slovensko, prezident ho vyznamená

[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 28/04/2014; Slovensko; SITA]

117.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 28/04/2014; Redakcia]

118.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie José Manuel Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 28/04/2014; Aktuality.sk; SITA]

119.

Barroso na návšteve Slovenska

[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 29/04/2014; 98/2014; s.: 21; Z DOMOVA; PETER DODEK]

120.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; server.sk; 28/04/2014; server.sk; Redakcia]

121.

Fico počas Barrosovej návštevy zatínal päste

[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 29/04/2014; 98/2014; s.: 2; aktuálne; las]

122.

Barroso: Slováci by v eurovoľbách mali ísť voliť

[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 28/04/2014; topky.sk; SITA]

123.

Gašparovič udelil Barrosovi vysoké štátne vyznamenanie

[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/04/2014; Z domova; sita]

124.

Gašparovič udelil šéfovi Európskej komisie štátne vyznamenanie

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/04/2014; Spravodajstvo; SITA]

125.

V Bratislave podpísali memorandum o reverznom toku plynu

[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 28/04/2014; Správy STV; z domova; Matúš Jaco]

126.

Slováci by v eurovoľbách mali ísť voliť, nabáda Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/04/2014; Spravodajstvo; SITA ČTK]

127.
Prezident Ivan Gašparovič udelil šéfovi Európskej komisie José
Manuelovi Barrosovi štátne vyznamenanie
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 28/04/2014; Aktuality.sk; SITA]

128.

Vstup do EÚ Slovensko oslávi v štyroch mestách

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/04/2014; Spravodajstvo; su Pravda]

129.

Barroso vyzval voliť

[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/04/2014; 98/2014; s.: 3; správy; lu]

130.

Barroso vyzval slovenských študentov k účasť v eurovoľbách

[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 29/04/2014; Investujeme.sk; Redakcia]

131.

Barroso: Slovensko veľmi dobre využilo vstup do EÚ

[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 29/04/2014; Aktuality.sk; Martin Odkladal, Aktuality.sk]

132.
Šéf Európskej komisie si prišiel po vyznamenanie. Fico počas
Barrosovej návštevy zatínal päste
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/04/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/las]

133.

Na Slovensko prišiel šéf Európskej komisie, získal medailu aj titul

[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 29/04/2014; Európske Noviny; ram]

134.
Fico počas Barrosovej návštevy zatínal päste! Kŕče už nevedel
zamaskovať
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/04/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/las]

135.

V sobotu bude Univerzitná regata Bratislava

[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 30/04/2014; BratislavskeNoviny.sk; Redakcia]

136.

DANA Meager

[Téma: Ekonomická univerzita; MADAM EVA; 28/04/2014; 05/2014; s.: 24; kariéra mesiaca; Lucia
Skladanová]

137.

KNIHY V PREDAJI

[Téma: Ekonomická univerzita; Knižná revue; 30/04/2014; 09/2014; s.: 14,15,16,17; KNIHY V PREDAJI;
Redakcia]

138.

DEŇ ABSOLVENTOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE

[Téma: Rektor EU; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; PR článok]

139.

Práca prišla za študentmi

[Téma: Rektor EU; TA3, 16:00; 01/04/2014; Správy; z domova; Pavol Kirinovič]

140.

Práca prišla za študentmi

[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 01/04/2014; Hlavné správy; z domova; Pavol Kirinovič]

141.
Pracovné ponuky a kontakty pre absolventov Ekonomickej univerzity len
dnes!
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; TASR]

142.
Absolventi dnes môžu získať pracovné ponuky: Na Ekonomickej
univerzite sa zíde 30 firiem
[Téma: Rektor EU; cas.sk; 01/04/2014; Čas.sk; TASR]

143.

Práca prišla za študentmi

[Téma: Rektor EU; TA3, 19:50; 04/04/2014; Dobré správy; z domova; Pavol Kirinovič]

144.

Napätie na Ukrajine pocítime aj my. Na poklese ekonomiky

[Téma: Rektor EU; finweb.hnonline.sk; 08/04/2014; Finweb, Správy zo sveta financií; tasr]

145.

Konflikt versus HDP

[Téma: Rektor EU; Roľnícke noviny; 09/04/2014; 15/2014; s.: 6; Publicistika; tasr]

146.

Na roky nemyslí, len ho mrzí to číslo

[Téma: Rektor EU; Šport; 16/04/2014; 89/2014; s.: 30,31; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]

147.

Rozdal všetko

[Téma: Rektor EU; Plus 7 dní; 16/04/2014; 16/2014; s.: 22; VŠIMLI SME SI; LUKÁŠ MILAN]

148.
Štedrý Fico: Pred voľbami rozdal takmer všetko z rezervy predsedu
vlády!
[Téma: Rektor EU; pluska.sk; 18/04/2014; Lukáš Milan]

149.

J. M. Barroso má čestný titul

[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 28/04/2014; Správy RTVS; z domova; Jana Masárová]

150.

Barroso zavítal na Slovensko, dostal vyznamenanie aj titul

[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 28/04/2014; Slovensko; SITA]

151.

Predseda EK na Slovensku

[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 28/04/2014; Hlavné správy; z domova; Redakcia a Pavol Kirinovič]

152.

IMF: GDP Growth 2014 at 2.3 percent

[Téma: Rektor EU; GoodWill; 25/04/2014; 05/2014; s.: 64; English Annex; TA]

1. KTO, ODKIAĽ, KAM
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 01/04/2014; 03/2014; s.: 62; ĽUDIA; Redakcia]
ČSOB s novou členkou predstavenstva
Novou členkou predstavenstva Československej obchodnej banky, a. s. sa od februára 2014 stala
Marcela Výbohová, ktorá doteraz pracovala na pozícii riaditeľky Divízie platieb ČSOB. Zodpovedná bude
za oblasť rizika a bankové operácie. Z predstavenstva spoločnosti odchádza Evert Vandenbussche,
naďalej však zostáva pracovať v rámci KBC skupiny. Marcela Výbohová pôsobila od r. 2008 až do
januára 2014 na pozícii riaditeľky Divízie platieb ČSOB. Úspešne riadila depozitné produkty (bežné a
sporiace účty, vkladné knižky, termínované vklady), bezhotovostný a hotovostný platobný styk, platobné
karty, bankové operácie či projektový manažment. Zodpovedná bola aj za zavedenie eura, migráciu a
zavedenie SEPA štandardov v uvedených oblastiach. Marcela Výbohová vyštudovala Ekonomickú
univerzitu v Bratislave a od skončenia štúdia pracuje v bankovom sektore.
Nový riaditeľ obchodu a marketingu Coca-Cola je Petr Havlíček
Operačná jednotka Coca-Cola HBC Slovenská a Česká republika, člen skupiny Coca-Cola Hellenic, má
od 1. marca 2014 nového obchodného a marketingového riaditeľa. Stal sa ním Peter Havlíček (38). V
tejto funkcii nahradil Franka O´Donella, ktorý sa po trojročnom angažmáne vrátil späť do Írska a ktorý sa
ujíma úlohy generálneho riaditeľa spoločnosti. Petr Havlíček nastúpil do spoločnosti v roku 1998 v
Českých Budějoviciach ako člen obchodného oddelenia a počas svojej doterajšej šestnásťročnej praxe
úspešne vyskúšal takmer všetky obchodné pozície. Od roku 2010 bol zodpovedný za predaj v SR a ČR,
keď sa predtým aktívne podieľal na integrácii obchodu v oboch krajinách operačnej jednotky. Od roku
2011 viedol oddelenie pre kľúčových zákazníkov a so svojím tímom dosiahol na tejto pozícii významné
firemné ocenenie Center of Excellence.
Ján Chvojka, riaditeľ marketingu a komunikácie UniCredit Bank Czech republic and Slovakia
Riaditeľom marketingu a komunikácie UniCredit Bank Czech republic and Slovakia je Ján Chvojka (43).
Po cezhraničnej fúzii je zodpovedný za český a slovenský trh v rámci spojenej banky. Má dlhoročné
skúsenosti v oblasti bankovníctva a telekomunikačných služieb. Do jeho kompetencií okrem
marketingovej stratégie a riadenia značky spadá tiež oddelenie direct marketing, public relations, interná
komunikácia vrátane komunikácie na sociálnych sieťach, event manažmentu a udržateľného rozvoja.
Pred nástupom do UniCredit Bank zastával podobnú pozíciu v HVB Bank, kde mal na starosti spojenie
značiek Živnostenskej banky a HVB, obe banky sú dnes súčasťou skupiny UniCredit.
Zuno: vývoj produktov a elektronické bankovníctvo povedie Andrej Čársky
Šéfom oddelenia vývoja produktov a elektronického bankovníctva v online banke Zuno je Andrej Čársky
(32), dlhoročný člen produktového tímu banky. Pred príchodom do Zuno v roku 2009 získal Andrej
Čársky množstvo skúseností v bankovej oblasti na rôznych pracovných pozíciách v Tatra banke a VÚB.
V čase vzniku start-up projektu Zuno sa rozhodol vymeniť ,,klasiku" za novú výzvu. V online banke
začínal ako manažér depozitných produktov, neskôr stál pri implementácii platobných kariet, kreditných
kariet a tiež pri zrode úverových produktov. Vďaka dostatočným znalostiam interných procesov dnes
stojí na čele vývoja produktov a elektronického bankovníctva.
Nová marketingová riaditeľka Chateau Modra a Víno Nitra
Katarína Havlíková sa na Slovensko vrátila po viacročnom pôsobení vo Francúzsku (Saint Tropez) z
pozície výkonnej riaditeľky spoločnosti podnikajúcej v oblasti eventov a gastronómie. Predtým pôsobila
na Slovensku ako eventová manažérka v NTC aréne. Aktívne sa pohybovala v oblasti športu účastníčka OH v Aténach 2004 v synchronizovanom plávaní. So športom pôsobila aj na Arube v
trénersko-manažérskej oblasti. Je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave, odbor medzinárodné podnikanie. ,,Víno je na jednej strane ťažký segment na trhu z hľadiska
silnej konkurencie. Domácej ako aj globálnej. Na druhej strane je to prekrásny produkt prírody, ľudskej
činnosti a je radosť s ním pracovať. Chcem sa pokúsiť vdýchnuť do relatívne konzervatívneho
slovenského trhu s vínom troška čerstvého vzduchu."
Philip Morris má nového marketingového riaditeľa pre ČR a SR
Spoločnosť Philip Morris má nového marketingového riaditeľa pre Česko a Slovensko. Stal sa ním
Slovák Martin Trepáč. Martin Trepáč pracuje vo firme niekoľko rokov, začínal ako trainee a dopracoval to

až na brand manažára pre Česko a Slovensko. Jeho predchodca vo funkcii Richard Nič odchádza do
Ženevy a bude brand directorom značky L&M vo Philip Morris International.
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2. DEŇ ABSOLVENTOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; PR článok]
Pošlite nám tip Ekonomická univerzita v Bratislave pomáha rôznymi aktivitami absolventom a
študentom univerzity vo väzbe na ich uplatnenie na trhu práce. Takouto aktivitou je aj Deň absolventov,
ktorý sa uskutoční 1. apríla 2014 od 8.30 h v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave.
Toto podujatie je organizované ako veľtrh práce a kariérneho poradenstva a jedným z jeho cieľov je
umožniť zúčastneným spoločnostiam priamy kontakt a konzultácie najmä s tohtoročnými absolventmi
univerzity. Okrem toho môžu osloviť záujemcov z radov viac ako 10 tisíc študentov univerzity, a to aj v
rámci sprievodných podujatí na veľtrhu.
"Za poslanie univerzity považujeme nielen poskytovať študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave
kvalitné vzdelanie, ale aj spolupracovať s nimi z hľadiska uplatnenia nadobudnutých poznatkov v praxi.
Aj preto považujem veľtrh práce a kariérneho poradenstva za výnimočnú príležitosť pre študentov a
absolventov univerzity získať pracovné ponuky a kontakty.
Je to zároveň vhodná príležitosť pre zúčastnené firmy stretnúť a vybrať si absolventov a študentov
univerzity na rôzne pracovné pozície. Skúsenosti z minulých rokov dokumentujú, že aj toto podujatie
prispieva k situácii, že absolventi univerzity sa veľmi dobre uplatňujú v praxi", zdôraznil rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Mediálnym partnerom veľtrhu je portál Kariéra.sk
-Reklamná správaZdielať článok na Facebooku
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3. Práca prišla za študentmi
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 01/04/2014; Hlavné správy; z domova; Pavol Kirinovič]
Jozef Dúbravský, moderátor TA3: "Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom nezamestnaných
mladých ľudí. Voľných pracovných miest je málo a študenti často navštevujú odbory, o ktoré
zamestnávatelia nemajú veľký záujem. Ekonomická univerzita v Bratislave ale opäť zorganizovala pre
svojich študentov pracovný veľtrh. Práve ten často naštartuje dôležitú komunikáciu medzi študentmi
a firmami."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Takmer 40 významných zamestnávateľov aj tento rok rozložilo svoje
stánky, a to priamo na pôde univerzity. Škola chce takto pomôcť svojim študentom, aby si ľahšie našli
svojich možných budúcich zamestnávateľov. Zároveň to je aj možnosť pre firmy, aby si vybrali toho, kto
sa im zapáči."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to veľmi dobre, pretože aj študenti už
počas štúdia môžu mať bezprostredný styk s praxou a v podstate keď oni nastupujú do týchto firiem, tak
to čo sa učia reálne aj potom v tých firmách robia."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Počas dňa takúto možnosť využili stovky študentov. U predstaviteľov
firiem mohli nechať svoje životopisy či motivačné listy."
Študenti
Neuvedená: "Budúci rok budeme končiť, tak by sme si chceli nájsť nejakú prácu, ktorá je v našom
obore."
Neuvedený: "Študujem konkrétne účtovníctvo, tak niečo na ten smer hľadáme."
Radovan Lacko, zástupca Študentského parlamentu: "Počas tých prestávok je tu naozaj plno na tých
chodbách, je problém sa vôbec dostať od stánku k stánku, takže z toho sme naozaj veľmi radi."

Katarína Zemanová, zástupkyňa pracovnej agentúry: "Snažíme sa im nájsť niečo, čo by im v tomto
smere vyhovovalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ich úspech je úspechom univerzity, pretože
ak sa dobre uplatnia v praxi, tak univerzita tým napĺňa svoje poslanie vo vzťahu k praxi, pretože my
musíme jednoznačne pripravovať takých študentov, ktorí sú v praxi uplatniteľní, aj tento kariérny veľtrh
v tom mnoho napomáha."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Ekonomická univerzita patrí v rámci uplatnenia študentov medzi tie
úspešnejšie školy. Prácu si nájdu takmer všetci absolventi. Podobne sú na tom školy s technickým
zameraním. Naopak najväčší problém zamestnať sa majú študenti spoločenských vied a sociálnej práce.
Pavol Kirinovič, TA3."
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4. Práca prišla za študentmi
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 16:00; 01/04/2014; Správy; z domova; Pavol Kirinovič]
Zuzana Závodská, moderátorka TA3: "Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom
nezamestnaných mladých ľudí. Voľných pracovných miest je málo a študenti často navštevujú odbory,
o ktoré zamestnávatelia nemajú veľký záujem. Ekonomická univerzita v Bratislave opäť zorganizovala
pre svojich študentov pracovný veľtrh. Práve ten často naštartuje dôležitú komunikáciu medzi študentmi
a firmami."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Takmer 40 významných zamestnávateľov aj tento rok rozložilo svoje
stánky, a to priamo na pôde univerzity. Škola chce takto pomôcť svojim študentom, aby si ľahšie našli
svojich možných budúcich zamestnávateľov. Zároveň to je aj možnosť pre firmy, aby si vybrali toho, kto
sa im zapáči."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to veľmi dobre, pretože aj študenti už
počas štúdia môžu mať bezprostredný styk s praxou a v podstate keď oni nastupujú do týchto firiem, tak
to čo sa učia reálne aj potom v tých firmách robia."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Počas dňa takúto možnosť využili stovky študentov. U predstaviteľov
firiem mohli nechať svoje životopisy či motivačné listy."
Študenti
Neuvedená: "Budúci rok budeme končiť, tak by sme si chceli nájsť nejakú prácu, ktorá je v našom
obore."
Neuvedený: "Študujem konkrétne účtovníctvo, tak niečo na ten smer hľadáme."
Radovan Lacko, zástupca Študentského parlamentu: "Počas tých prestávok je tu naozaj plno na tých
chodbách, je problém sa vôbec dostať od stánku k stánku, takže z toho sme naozaj veľmi radi."
Katarína Zemanová, zástupkyňa pracovnej agentúry: "Snažíme sa im nájsť niečo, čo by im v tomto
smere vyhovovalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ich úspech je úspechom univerzity, pretože
ak sa dobre uplatnia v praxi, tak univerzita tým napĺňa svoje poslanie vo vzťahu k praxi, pretože my
musíme jednoznačne pripravovať takých študentov, ktorí sú v praxi uplatniteľní, aj tento kariérny veľtrh
v tom mnoho napomáha."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Ekonomická univerzita patrí v rámci uplatnenia študentov medzi tie
úspešnejšie školy. Prácu si nájdu takmer všetci absolventi. Podobne sú na tom školy s technickým
zameraním. Naopak najväčší problém zamestnať sa majú študenti spoločenských vied a sociálnej práce.
Pavol Kirinovič, TA3."
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5. Tím predaja online banky Zuno povedie Ján Bača
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 01/04/2014; Redakcia]

Okrem predaja bankových produktov bude zodpovedať aj za komunikáciu a spoluprácu s tretími
stranami na Slovensku a v Českej republike.
Tím predaja online banky Zuno, jedinej online banky bez fyzických pobočiek, povedie Ján Bača. Okrem
predaja bankových produktov bude zodpovedať aj za komunikáciu a spoluprácu s tretími stranami na
Slovensku a v Českej republike.
Ján Bača pracuje pre online banku Zuno takmer od jej začiatku. Počas svojho doterajšieho pôsobenia v
Zuno prešiel viacerými pozíciami. Začal ako expert na internet banking a neskôr mu ako manažérovi
tímu pre elektronické kanály pribudla aj zodpovednosť za mobile banking. V súčasnosti pôsobí ako šéf
predaja pre Slovensko a Českú republiku.
"Ján pôsobí v našej banke už niekoľko rokov a vždy sme sa o neho mohli oprieť ako o silného lídra v
tíme. Jeho silnou stránkou je analytické myslenie a schopnosť porozumieť komplexite bankového trhu vidieť? veci v širších súvislostiach," povedal Peter Lakata, šéf marketingu a obchodu v online banke
Zuno.
Ján Bača vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, špecializáciu financie. Po skončení štúdia
začínal svoju kariéru ako rozpočtový analytik na Ministerstve financií. Zodpovedal za prípravu
viacročných návrhov rozpočtov pre hospodárske a silové rezorty.
Svoj voľný čas venuje najmä rodine a svojim koníčkom, medzi ktoré patrí čítanie fantasy literatúry a
výlety do prírody.
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6. Zahraniční turisti vlani míňali na ubytovanie a nákupy
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/04/2014; Bratislava; sita]
Zahraniční návštevníci Bratislavy vlani míňali priemerne 110 eur na osobu, najviac peňazí v hlavnom
meste nechali Rusi. Vyplýva to z prieskumu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.
BRATISLAVA. Zahraniční návštevníci vlani v Bratislave najviac míňali na ubytovanie, jedlo a nápoje,
nákupy či suveníry.
Ich výdavky na pobyt v Bratislave na osobu a deň boli v priemere 110 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý
vlani v októbri až decembri robila pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu medzi zahraničnými
turistami Ekonomická univerzita v Bratislave. Informoval o tom riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír
Andrassy.
Turisti v Bratislave síce vlani investovali do ubytovania či nákupov, minimálne však míňali na kultúru,
podujatia a iné aktivity. Podľa prieskumu na ne minuli v priemere len do troch eur.
Najviac minuli Rusi, najmenej Španieli
Najviac peňazí v slovenskej metropole nechali minulý rok Rusi, ktorí na osobu a deň minuli približne 323
eur, nasledujú Briti, Taliani, Francúzi a ázijská klientela. Najmenej podľa prieskumu pri návšteve
Bratislavy míňali Španieli, Maďari, Česi, Poliaci či Američania.
Najviac turistov do hlavného mesta prišlo na jednodňový výlet, nasledujú dovolenky či návštevy rodiny a
priateľov, menej už je tých, ktorí prišli na služobnú cestu.
Viac ako tretina turistov získala informácie o Bratislave od svojich známych, priateľov či rodiny. Iní našli
informácie o meste na internete, alebo slovenskú metropolu už v minulosti navštívili.
Priemerne strávia turisti v Bratislave dve noci
V Bratislave sa v minulom roku ubytovalo 947 730 návštevníkov, ich počet oproti roku 2012 narástol o
15,1 percenta. Priemerne návštevníci vlani v hlavnom meste Slovenska strávili dve noci.
V slovenskej metropole sa minulý rok ubytovalo 299 970 slovenských turistov, zo zahraničia prišlo 647
760 návštevníkov. Bratislava na dani za ubytovanie vlani vybrala približne 2,7 milióna eur.
Vývoju cestovného ruchu v Bratislave pomohol nielen celosvetový nárast turizmu a globálne meniace sa
trendy, ale návštevnosť ovplyvnili aj lokálne udalosti.

Turistov do hlavného mesta Slovenska vlani prilákala napríklad celosvetová súťaž vín, hokejová liga
KHL, prvý ročník medzinárodného festivalu podunajských krajín Donau Fest či tradičné bratislavské
podujatia ako Bratislava pre všetkých, Kultúrne leto, hudobné a gastronomické festivaly či Korunovačné
slávnosti.
sita
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7. Čo hovoria o svojich ZNÁMYCH RODIČOCH?
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 01/04/2014; 13/2014; s.: 12,13; AKTUÁLNE; ROMAN
SLUŠNÝ]
DETI prezidentských KANDIDÁTOV
Uplynulý víkend na Slovensku vyvrcholili voľby prezidenta SR, v ktorých sa o priazeň voličov uchádzali
Robert Fico a Andrej Kiska. Kisku v kampani osobne podporovali aj jeho dospelé deti z prvého
manželstva: syn Andrej a dcéra Natália, kým premiérov syn MICHAL FICO, študent Ekonomickej
univerzity, sa na verejnosti príliš neukazoval. NATÁLIA KISKOVÁ poskytla Slovenke otvorený rozhovor
o svojom otcovi a to ešte v čase, keď nebolo jasné, či sa novou hlavou štátu stane, alebo nie...
NATÁLIA KISKOVÁ: Otec dal do súboja všetko
Kedy ste sa prvýkrát dopočuli, že váš otec chce kandidovať na post prezidenta SR?
Prvýkrát sa tatino začal pýtať ľudí v okolí a rodiny asi pred dvoma rokmi. Vždy robí veľmi uvážené
rozhodnutia a tak začal zbierať názory odborníkov a aj tých najbližších dlho pred tým, než sa rozhodol
kandidovať.
Boli ste presvedčená, že keď sa do niečoho pustí, tak sa mu to obyčajne podarí?
Jednu vec, ktorú nás môj otec učí už dlhé roky, je nebáť sa neúspechu a nemať veľké očakávania.
Určite mal veľa úspešných projektov, ale aj veľa takých, ktoré mu nevyšli a musel ísť ďalej. Povedala by
som, že odradiť sa od ničoho ľahko nedá a keď sa rozhodne niečo zrealizovať, vždy sa obklopí
špičkovými ľuďmi a ide poctivo za cieľom.
Neodhovárali ste ho od tohto zámeru? Predsa len, nie každý človek do politiky patrí...
Politika na Slovensku je spojená s veľmi negatívnymi prívlastkami. Zdalo sa mi trošku zvláštne, že sa
otec vybral touto cestou. No po pár rozhovoroch som videla jeho rozhorčenie a sklamanie zo situácie na
Slovensku, ktoré ho doviedlo až do bodu, keď sa rozhodol vstúpiť do politiky a kandidovať za prezidenta.
Myslím si, že sa vybral na ťažký boj, ale je veľa ľudí, ktorí za ním stoja a podporujú ho, a to je to
pozitívne.
Aké ste prežili detstvo? Mal otec čas sa vám venovať? V akom duchu vás vychovával?
Mala som krásne detstvo. Nemôžem sa na nič sťažovať. Rodičia sa rozhodli v roku 1990, že otec by mal
ísť do Ameriky a vyskúšať šťastie. Takže ma videl, až keď som mala vyše roka. Napriek tomu, že môj
otec podnikal, vždy si našiel čas na nás s bratom Andrejom, chodievali sme na dovolenky, lyžovačky.
Mám na detstvo aj napriek rozvodu mojich rodičov veľmi pekné spomienky. Čo ste si vždy na svojom
otcovi ako na rodičovi a človeku najviac vážili? Vážim si jeho motiváciu, vedomosti a dobrú dušu. Vždy
to bol tvrdý manažér, ktorý od seba, ale aj od svojho okolia požadoval kvalitný výkon. Ale na druhej
strane chcel pomáhať ľuďom a meniť našu krajinu k lepšiemu. Ako vychádzate s jeho druhou manželkou
Martinou a ostatnými súrodencami - Veronikou a Viktorom? Prepáčte, ale to je naše súkromie a
nechcela by som sa k tomu vyjadrovať.
V rámci kampane ste boli svojho otca v Bratislave osobne podporiť, ako ste vnímali atmosféru v jeho
volebnej centrále?
Atmosféra bola fantastická. Vládlo veľké napätie, pretože sme nevedeli, ako sa to skončí, a dopadlo to
výborne. Ľudia prišli ukázať otcovi podporu a postaviť sa za neho, aj keby sa do druhého kola nedostal.
Veľmi sme mu všetci držali palce a prežívali sme to s ním.
Ako udržujete kontakt s otcom, keď vlastne prevažnú časť roka prežijete v zahraničí?
Keď som bývala v Amerike,tak sme si volali každú nedeľu. Chodila som dvakrát do roka domov a otec

sa snažil tiež prísť párkrát do roka za mnou. Niekoľkokrát sme boli sami dvaja na dovolenke. Teraz v
Londýne je to už oveľa jednoduchšie. Voláme si častejšie a doma som takmer každý mesiac.
Počas prezidentskej kampane na vášho otca vytiahli jeho protivníci všelijaké argumenty - bol obvinený z
úžerníctva alebo z prepojenia na scientológiu. Vy ho poznáte najlepšie. Bol pripravený na to, že kampaň
môže byť aj takáto špinavá? Ako podľa vás zvládol všetky tie útoky?
Určite bol pripravený na špinavosti. O tom je slovenská politika. Ale myslím si, že neustále urážky a
klamstvá by sa dotkli každého. Snažil sa to filtrovať a venovať sa svojmu predvolebnému programu.
Zvládol to úplne super a som na neho veľmi hrdá. Ja by som to asi nezvládla.
Viete si vy osobne predstaviť, že sa váš otec - bez akýchkoľvek politických skúseností - môže stať
naozaj dobrou hlavou štátu?
Viem si to predstaviť. Je to človek, ktorý pre ľudí urobí všetko a stál by za nimi celých päť rokov. Má
skúsenosti z ekonomiky, financií a filantropie, ktoré sú podľa mňa oveľa dôležitejšie pre hlavu štátu než
roky presedené vo vláde.
Myslíte si, že v prípade prehry už kandidovať viac nebude, alebo je typ človeka,ktorý sa nikdy nevzdá?
Môj otec je človek, ktorý veľmi dobre zvláda víťazstvá aj prehry, pretože ich berie ako súčasť života. Či
už vyhrá, alebo prehrá, nikto nemôže povedať, že do toho nedal všetko. A to je dôležité! Či bude
kandidovať o päť rokov, to vám určite neviem povedať ja a asi ani on. Tak ďaleko do budúcnosti nik z
nás asi nerozmýšľa.
ROMAN SLUŠNÝ Foto: archív
MICHAL FICO rozhovor odmietol
Slovenka sa snažila poskytnúť priestor na vyjadrenie aj Michalovi Ficovi, jedinému synovi druhého
prezidentského kandidáta a predsedu vlády SR Roberta Fica, ale z centrály strany SMER-SD prišlo
jasné a bohužiaľ negatívne stanovisko: ,,Rodinní príslušníci Roberta Fica sa nebudú prostredníctvom
médií zapájať do volebnej kampane." Pritom Michal Fico, ktorý je v súčasnosti študentom
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa osobne zúčastňoval na viacerých
predvolebných mítingoch organizovaných stranou SMER-SD po celom Slovensku, na ktorých
fotografoval. ,,Je to jeho koníček," prezradil médiám zdroj blízky prezidentskému kandidátovi Robertovi
Ficovi. Redakcia Slovenky sa pokúšala získať aspoň aktuálnu fotografiu Michala Fica aj priamo na
Úrade vlády SR, ale hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová uviedla, že žiadnu jeho snímku k dispozícii
nemajú.
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8. Pracovné ponuky a kontakty pre absolventov Ekonomickej univerzity len dnes!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; TASR]
Pošlite nám tip BRATISLAVA - Tohtoroční absolventi Ekonomickej univerzity, ale aj ďalší študenti
môžu dnes získať pracovné ponuky a kontakty na predstaviteľov viac ako 30 firiem. Od 8.30 h do 17.00
h bude v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave prebiehať Deň absolventov.
Toto podujatie univerzita organizuje ako veľtrh práce a kariérneho poradenstva. Jedným z jeho cieľov je
dať možnosť zúčastneným spoločnostiam kontaktovať najmä tohtoročných absolventov a osloviť ich s
možnosťami uplatnenia.
Okrem toho môžu firmy osloviť záujemcov spomedzi viac ako 10.000 študentov univerzity, a to aj v rámci
sprievodných podujatí na veľtrhu. Počas dňa absolventov sa študenti môžu zoznámiť s predstaviteľmi
vyše tridsiatky firiem, medzi nimi Siemens, Amazon, IBM, Johnson Controls a ďalšie.
"Veľtrh práce a kariérneho poradenstva považujem za výnimočnú príležitosť pre študentov a absolventov
univerzity získať pracovné ponuky a kontakty. Je to zároveň vhodná príležitosť pre zúčastnené firmy
stretnúť a vybrať si absolventov a študentov univerzity na rôzne pracovné pozície," hovorí rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Skúsenosti z minulých rokov podľa neho ukazujú, že aj toto
podujatie prispieva k dobrému uplatneniu absolventov v praxi.
Zdielať článok na Facebooku
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9. Absolventi dnes môžu získať pracovné ponuky: Na Ekonomickej univerzite sa
zíde 30 firiem
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 01/04/2014; Čas.sk; TASR]
Absolventi môžu na veľtrhu práce získať mnoho kontaktov (ilustračné foto)
| Tohtoroční absolventi Ekonomickej univerzity, ale aj ďalší študenti môžu dnes získať pracovné
ponuky a kontakty na predstaviteľov viac ako 30 firiem.
Od 8.30 h do 17.00 h bude v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave prebiehať Deň
absolventov. Toto podujatie univerzita organizuje ako veľtrh práce a kariérneho poradenstva. Jedným z
jeho cieľov je dať možnosť zúčastneným spoločnostiam kontaktovať najmä tohtoročných absolventov a
osloviť ich s možnosťami uplatnenia.
Okrem toho môžu firmy osloviť záujemcov spomedzi viac ako 10.000 študentov univerzity, a to aj v rámci
sprievodných podujatí na veľtrhu. Počas dňa absolventov sa študenti môžu zoznámiť s predstaviteľmi
vyše tridsiatky firiem, medzi nimi Siemens, Amazon, IBM, Johnson Controls a ďalšie.
"Veľtrh práce a kariérneho poradenstva považujem za výnimočnú príležitosť pre študentov a absolventov
univerzity získať pracovné ponuky a kontakty. Je to zároveň vhodná príležitosť pre zúčastnené firmy
stretnúť a vybrať si absolventov a študentov univerzity na rôzne pracovné pozície," hovorí rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Skúsenosti z minulých rokov podľa neho ukazujú, že aj toto
podujatie prispieva k dobrému uplatneniu absolventov v praxi.
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10. Najviac míňajú Rusi, turistov kultúra nezaujíma
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 03/04/2014; 78/2014; s.: 6,7b; BRATISLAVA; vv, zb]
Cudzinci v metropole:
autor: vv, zb Foto: han
BRATISLAVA - Zahraničných turistov v metropole pribúda. Prieskum medzi nimi robila Ekonomická
univerzita v Bratislave. Priemerne nechali turisti v našom hlavnom meste 110 eur na osobu, najviac
míňali Rusi a najmenej Španieli. Najhlbšie do vrecka siahli pri ubytovaní a nákupoch, na kultúru minuli
len niekoľko eur.
Najviac turistov do hlavného mesta prišlo tak ako po minulé roky v auguste a najsilnejšími dňami boli
pondelok, piatok a sobota. Najväčší počet návštevníkov prichádza autobusom predovšetkým z Viedne,
17,7 % návštevníkov dorazilo vlakom z Česka a Maďarska. Letecky priamo do metropoly sa dopravujú
najmä Rusi, Briti, Španieli a Taliani. Jednodňoví výletníci strávili v Bratislave v priemere 12 hodín, tí,
ktorí sa rozhodli prenocovať, zostali v meste v priemere 2,5 dňa. ,,Dlhodobo o Bratislavu prejavujú
najväčší záujem Česi," poznamenal Ľubomír Andrassy z magistrátu
Koľko minie turista za deň
Počet návštevníkov v roku 2013 jedlo a nápoje ubytovanie suveníry nákupy
Rusi 22 992 Výdavky: 51,08 eur 112,97 eur 27,44 eur 90,68 eur 282,17 eur
Angličania 36 357 Výdavky: 33,39 eur 32,93 eur 16,05 eur 44,41 eur 126,78 eur
Taliani 35 461 Výdavky: 27,73 eur 32,44 eur 12,43 eur 48,75 eur 121,35 eur
Nemci 70 387 Výdavky: 22,34 eur 28,05 eur 11,07 eur 30,14 eur 91,60 eur
Rakúšania 40 425 Výdavky: 29,79 eur 19,22 eur 7,53 eur 26,47 eur 83,01 eur
Česi 87 348 Výdavky: 23,51 eur 18,05 eur 4,79 eur 19,74 eur 66,90 eur
Poliaci 36 175 Výdavky: 20,32 eur 12,85 eur 8,31 eur 16,41 eur 57,89 eur
Maďari 16 006 Výdavky: 19,35 eur 13,26 eur 7,64 eur 17,07 eur 57,32 eur
Foto:
Priatelia Annekathrin a Gunnar z Nemecka si prišli prezrieť Bratislavský hrad.
Náklady na osobu:

ubytovanie 100 eur
jedlo a nápoje 25 eur
zábava 10 eur
Talian Fabio na kultúru v Bratislave neminul ani euro.
Náklady na osobu:
ubytovanie 10 eur
jedlo a nápoje 20 eur
zábava 0 eur
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11. Manažéri v pohybe
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 03/04/2014; 13/2014; s.: 39; Podnikanie; Redakcia]
Emil Fitoš
Atos
Konateľom a country manažérom spoločnosti Atos IT Solutions and Services sa stal Emil Fitoš. Jeho
predchodca Peter Prónay odchádza do dôchodku. E. Fitoš vyštudoval Stavebnú fakultu STU v
Bratislave, kde pracoval ako asistent. Popritom začal podnikať v oblasti IT. V rokoch 1998 až 2011 bol v
Siemense. Venoval sa projektovému riadeniu, marketingu a najmä obchodu. Po 1. júli 2011 sa na
základe medzinárodnej akvizície divízia Siemens IT Solutions and Services stala súčasťou koncernu
Atos. V transformovanej spoločnosti pracoval E. Fitoš na pozícii riaditeľa divízie High-tech Transaction
Services.
Marianna Trnavská
TV Markíza
Novou finančnou riaditeľkou a konateľkou spoločnosti Markíza Slovakia sa stala Marianna Trnavská,
ktorá od júna 2011 pôsobila ako zástupkyňa finančného riaditeľa Arthura Szczerbu. Vyštudovala odbor
účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Profesionálnu kariéru v oblasti financií naštartovala trojročným pôsobením v spoločnosti Ernst & Young
na Slovensku, Novom Zélande a v Austrálii. Do CME nastúpila v roku 2008 a v roku 2010 sa stala
finančnou riaditeľkou Media Pro Slovakia (dnes Centrum produkcie vlastnej tvorby TV Markíza).
Petr Havlíček
Coca-Cola HBC
Operačná jednotka Coca-Cola HBC Slovenská a Česká republika, člen skupiny Coca-Cola Hellenic, má
nového obchodného a marketingového riaditeľa. Petr Havlíček nahradil vo funkcii Íra Franka O'Donella.
P. Havlíček nastúpil do spoločnosti v roku 1998 v Českých Budějoviciach ako člen obchodného
oddelenia. Počas šestnásťročnej praxe viedol rôzne obchodné tímy v Česku i na Slovensku. Od roku
2010 bol zodpovedný za predaj v SR a ČR, keď sa predtým aktívne podieľal na integrácii obchodu v
oboch krajinách. Od roku 2011 viedol oddelenie pre kľúčových zákazníkov. Medzi jeho záľuby patrí
rodina, čítanie kníh, cestovanie a šport.
Mário Lelovský
ITAS
Za prezidenta IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktorú tvorí 89 spoločností z odvetvia informačných a
telekomunikačných technológií, zvolili spolumajiteľa spoločnosti Media Control Mária Lelovského. Po
dvanástich rokoch na tejto pozícii vystriedal Juraja Sabaku. ,,Nadchádzajúce obdobie bude mimoriadne
dôležité, očakávame a tiež sami voláme po zmenách v legislatíve, ktorá nereflektuje vývoj modernej
spoločnosti. Nielenže my ako IT priemysel bojujeme s nevyhovujúcim systémom vzdelávania pre
potreby priemyslu, ale aj s chýbajúcimi službami elektronickej verejnej správy, ktorá by slúžila najmä
bežným občanom," uviedol M. Lelovský.

Späť na obsah

12. Pani Columbová- Kisková
[Téma: Ekonomická univerzita; Život; 02/04/2014; 14/2014; s.: 16,17; PRVÁ DÁMA; KATARÍNA
ABEILLE]
Inšpektor Columbo svoju manželku často spomínal, nikdy sa však v seriáli neukázala. Podobné je to aj s
DRUHOU MANŽELKOU budúceho prezidenta Andreja Kisku.
MANŽELKA NOVÉHO PREZIDENTA SA CHCE VENOVAŤ RODINE
Chcem sa poďakovať svojej rodine, a zvlášť svojej manželke, ktorá tu, žiaľ, nie je s nami, povedal počas
volebnej noci Kiska, ktorého si Slováci zvolili za štvrtého prezidenta. Spolu s ním však bude mať
povinnosti aj jeho druhá žena Martina Kisková (38), o ktorej toho ľudia veľa nevedia. Ona sama v
jednom z mála vyjadrení pre týždenník Život uviedla, že rolu prvej dámy vníma virtuálne a je otázne, či
sa vôbec po manželovom boku bude objavovať. ,,Našťastie, nie sme monarchia a nemáme kráľa a
kráľovnú s presne predpísanými úlohami. Takže úloha prvej dámy je veľmi virtuálna a záleží len na tom,
ako sa s manželom dohodnem, či sa na oficialitách zúčastním. Protokol tieto situácie rieši a ja verím, že
budem naďalej robiť to, čo považujem za najdôležitejšie - venovať sa našim deťom." Kisková je
inžinierka ekonómie a podľa obchodného registra vlastní tri eseročky. Všetky majú sídlo v Poprade, ešte
pred prvým kolom volieb sa budúca prvá dáma vraj vybrala na návštevu k bratovi do Prahy s tým, že v
mravenisku stovežatej metropoly ju novinári tak ľahko nenájdu. V Poprade takú istotu rozhodne mať
nemohla, v meste pod Tatrami každý vie, kde bývajú aj kde má predajňu s francúzskou kozmetikou. Či
bude naďalej podnikať, je otázne.
Pracovať môžu, ale Nemusia
Dosiaľ sa v Grasalkovičovom paláci vystriedali tri prvé dámy - v rokoch 1993 až 1998 Emília Kováčová,
inak profesorka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v rokoch 1999 až 2004 to bola Irena
Schusterová, ktorá dovtedy pracovala ako zdravotná sestra, a terajšou prvou dámou je projektantka a
súdna znalkyňa Silvia Gašparovičová. Prvé dve sa svojmu pôvodnému povolaniu na poste manželky
hlavy štátu nevenovali, Silvia Gašparovičová dodnes figuruje ako spoločníčka v dvoch firmách. ,,Žiadna
ústavná ani zákonná povinnosť, ktorá by obmedzovala manželku prezidenta republiky vo výkone jej
zamestnania, neexistuje, to znamená, že manželka zvoleného prezidenta republiky môže aj naďalej
pokračovať vo svojej predchádzajúcej pracovnej činnosti. Býva však spoločenskou zvyklosťou, že
manželka prezidenta ukončí, respektíve preruší svoju pracovnú činnosť a venuje sa povinnostiam prvej
dámy najmä v spojení s charitatívnou činnosťou," hovorí právnik JUDr. Allan Böhm z advokátskej
kancelárie Böhm & Partners.
Rodina predovšetkým
,,Keď prišiel za mnou s tým, že by chcel pomôcť ešte viac ako prostredníctvom Dobrého anjela,
pochopila som, že mu to ťažko vyhovorím. Viem, že v pomoci ľuďom vidí zmysel života. Nebola som
síce nadšená z jeho rozhodnutia pre stratu súkromia našej rodiny, no s jeho krokom som súhlasila.
Verejne ho podporovať nebudem, aj naďalej sa chcem v pokoji venovať výchove našich dvoch malých
detí a vlastnému obchodu," komentovala manželovu kandidatúru matka dcéry Veroniky (9) a syna
Viktora (5), ktorá sa zjavne veľmi obáva toho, že zvolenie jej manžela za hlavu štátu bude veľmi
zasahovať do ich rodinného života, a držala sa maximálne v ústraní. To, že existuje, by mohli okrem
Popradčanov potvrdiť v zamagurskej obci Jezersko, kde Kiska v prvom kole získal najviac hlasov. ,,Je to
sympatická dáma, s ktorou sa spoznal vo svojej firme. Keď u mojej sestry Marty bola s manželom a
deťmi na oslave päťdesiatky, mali ste počuť, ako spievala tú našu. Jo jef malo guroľecka, jo vjem šumňe
tancuvač, kolo hlopcof na muzyce vjem še pjekňe vykroncač," zaspomínal si obyvateľ goralskej dedinky
Milan Budzák.
Namiesto manželky Dcéra
Od prvej dámy sa napríklad očakáva účasť na oficiálnych podujatiach počas návštev zahraničných
politikov, Kiska však naznačil, že jeho manželka bude ako prvá dáma vystupovať iba tam, kde si to
vyžiada protokol. ,,Zhodli sme v tom, že prvoradá je pre ňu starostlivosť o naše deti." Namiesto nej ho
podporovala prvá manželka, s ktorou sa Kiska rozviedol pred trinástimi rokmi. Ochotne zbierala podpisy
pod petičné hárky, pred prvým kolom volieb bol u nej na večeri. Blízky vzťah má budúci prezident aj s
deťmi z prvého manželstva synom Andrejom (27), ktorý žije v Česku a pôsobí v Dozornej rade firmy
Bochemie, a. s., a s dcérou Natáliou (23). Práve ona by sa mohla po otcovom boku objavovať aj v
budúcnosti, podľa protokolu totiž môže prezidentovu manželku zastúpiť dcéra, ak má viac ako 18 rokov.
Natália sa však vyjadrila, že úlohu prvej dámy plniť neplánuje, po voľbách sa chystala vrátiť späť do
Londýna, kde je manažérkou v softvérovo-konzultačnej firme. Nejaká dáma však pri ňom bude musieť
stáť. Po prvý raz v júni na inaugurácii.
KATARÍNA ABEILLE

Manželka sa na verejnosti neukazuje, zato deti z prvého manželstva pevne stoja po KISKOVOM boku.
Nový prezident kedysi veľa cestoval, dnes však priznáva, že okrem práce je jeho hobby hlavne rodina.
V tejto budove v Poprade má budúca prvá dáma obchod. Už dlho ju tam však nevideli.
Pani KISKOVÁ sa doteraz držala v ústraní. Či sa to zmení, je otázne.
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13. Pani Columbová-Kisková: Dá prvá dáma prednosť rodine a zostane v ústraní?
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 02/04/2014; Život,Katarína Abeille]
Inšpektor Columbo svoju manželku často spomínal, nikdy sa však v seriáli neukázala. Podobné je to aj s
druhou manželkou budúceho prezidenta Andreja Kisku.
Chcem sa poďakovať svojej rodine, a zvlášť svojej manželke, ktorá tu, žiaľ, nie je s nami, povedal počas
volebnej noci Kiska, ktorého si Slováci zvolili za štvrtého prezidenta. Spolu s ním však bude mať
povinnosti aj jeho druhá žena Martina Kisková (38), o ktorej toho ľudia veľa nevedia. Ona sama v
jednom z mála vyjadrení pre týždenník Život uviedla, že rolu prvej dámy vníma virtuálne a je otázne, či
sa vôbec po manželovom boku bude objavovať. "Našťastie, nie sme monarchia a nemáme kráľa a
kráľovnú s presne predpísanými úlohami. Takže úloha prvej dámy je veľmi virtuálna a záleží len na tom,
ako sa s manželom dohodnem, či sa na oficialitách zúčastním. Protokol tieto situácie rieši a ja verím, že
budem naďalej robiť to, čo považujem za najdôležitejšie – venovať sa našim deťom."
Kisková je inžinierka ekonómie a podľa obchodného registra vlastní tri eseročky. Všetky majú sídlo v
Poprade, ešte pred prvým kolom volieb sa budúca prvá dáma vraj vybrala na návštevu k bratovi do
Prahy s tým, že v mravenisku stovežatej metropoly ju novinári tak ľahko nenájdu. V Poprade takú istotu
rozhodne mať nemohla, v meste pod Tatrami každý vie, kde bývajú aj kde má predajňu s francúzskou
kozmetikou. Či bude naďalej podnikať, je otázne.
Pracovať môžu, ale nemusia
Dosiaľ sa v Grasalkovičovom paláci vystriedali tri prvé dámy – v rokoch 1993 až 1998 Emília Kováčová,
inak profesorka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v rokoch 1999 až 2004 to bola Irena
Schusterová, ktorá dovtedy pracovala ako zdravotná sestra, a terajšou prvou dámou je projektantka a
súdna znalkyňa Silvia Gašparovičová. Prvé dve sa svojmu pôvodnému povolaniu na poste manželky
hlavy štátu nevenovali, Silvia Gašparovičová dodnes figuruje ako spoločníčka v dvoch firmách.
"Žiadna ústavná ani zákonná povinnosť, ktorá by obmedzovala manželku prezidenta republiky vo
výkone jej zamestnania, neexistuje, to znamená, že manželka zvoleného prezidenta republiky môže aj
naďalej pokračovať vo svojej predchádzajúcej pracovnej činnosti. Býva však spoločenskou zvyklosťou,
že manželka prezidenta ukončí, respektíve preruší svoju pracovnú činnosť a venuje sa povinnostiam
prvej dámy najmä v spojení s charitatívnou činnosťou," hovorí právnik JUDr. Allan Böhm z advokátskej
kancelárie Böhm & Partners.
Rodina predovšetkým
"Keď prišiel za mnou s tým, že by chcel pomôcť ešte viac ako prostredníctvom Dobrého anjela,
pochopila som, že mu to ťažko vyhovorím. Viem, že v pomoci ľuďom vidí zmysel života. Nebola som
síce nadšená z jeho rozhodnutia pre stratu súkromia našej rodiny, no s jeho krokom som súhlasila.
Verejne ho podporovať nebudem, aj naďalej sa chcem v pokoji venovať výchove našich dvoch malých
detí a vlastnému obchodu," komentovala manželovu kandidatúru matka dcéry Veroniky (9) a syna
Viktora (5), ktorá sa zjavne veľmi obáva toho, že zvolenie jej manžela za hlavu štátu bude veľmi
zasahovať do ich rodinného života, a držala sa maximálne v ústraní.
To, že existuje, by mohli okrem Popradčanov potvrdiť v zamagurskej obci Jezersko, kde Kiska v prvom
kole získal najviac hlasov. "Je to sympatická dáma, s ktorou sa spoznal vo svojej firme. Keď u mojej
sestry Marty bola s manželom a deťmi na oslave päťdesiatky, mali ste počuť, ako spievala tú našu. Jo jef
malo guroľecka, jo vjem šumňe tancuvač, kolo hlopcof na muzyce vjem še pjekňe vykroncač,"
zaspomínal si obyvateľ goralskej dedinky Milan Budzák.
Namiesto manželky dcéra
Od prvej dámy sa napríklad očakáva účasť na oficiálnych podujatiach počas návštev zahraničných

politikov, Kiska však naznačil, že jeho manželka bude ako prvá dáma vystupovať iba tam, kde si to
vyžiada protokol. "Zhodli sme v tom, že prvoradá je pre ňu starostlivosť o naše deti."
Namiesto nej ho podporovala prvá manželka, s ktorou sa Kiska rozviedol pred trinástimi rokmi. Ochotne
zbierala podpisy pod petičné hárky, pred prvým kolom volieb bol u nej na večeri. Blízky vzťah má budúci
prezident aj s deťmi z prvého manželstva synom Andrejom (27), ktorý žije v Česku a pôsobí v Dozornej
rade firmy Bochemie, a. s., a s dcérou Natáliou (23). Práve ona by sa mohla po otcovom boku objavovať
aj v budúcnosti, podľa protokolu totiž môže prezidentovu manželku zastúpiť dcéra, ak má viac ako 18
rokov.
Natália sa však vyjadrila, že úlohu prvej dámy plniť neplánuje, po voľbách sa chystala vrátiť späť do
Londýna, kde je manažérkou v softvérovo-konzultačnej firme. Nejaká dáma však pri ňom bude musieť
stáť. Po prvý raz v júni na inaugurácii.
Autor Život,Katarína Abeille
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14. Študujete ekonómiu? "Hrozí", že budete sebec a chamtivec
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 02/04/2014; eTREND; Jozef Tvardzík]
Jozef Tvardzík
Študenti a absolventi ekonomických škôl sú podľa vedcov náchylnejší byť v súkromnom živote
sebeckými. Rozhodujú sa racionálnejšie a v manažérskych pozíciách konajú bez empatií. Riadia sa
ekonomickými poučkami, ktoré niekedy poškodzujú spoločnosť. TREND.sk sa pozrel na pár analýz,
ktoré sa zamerali predovšetkým na študentov ekonomiky.
Bibliou na Ekonomickej univerzite v Bratislave je kniha k predmetu Všeobecná ekonomická teória
(VET-ko). Ide o hrubú a ťažkú "bichlu", ktorá vyvoláva zdesenie u každého prváka. Na druhej strane,
nájde v nej takmer všetko, čo sa vo vyšších ročníkoch v miernych obmenách opakuje.
Nadšený prvák a neskôr absolvent univerzity si zapamätá meno Adam Smith, ktorý patrí medzi otcov
ekonomiky. V skratke tento znalec egoistickej stránky človeka povedal, že tým, že človek sleduje svoj
vlastný záujem, slúži záujmom spoločnosti a vďaka tomu je účinnejší, než keby sa o to vedome snažil.
V knihe Bohatstvo národov, ktorú napísal v 18. storočí, nadčasovo tento fakt opísal na príklade toho, že
na nás každý deň čaká večera a to nezáleží od láskavosti mäsiara, pivovarníka alebo pekára, ale od
toho, že každý z nich sleduje svoj vlastný záujem.
Podľa A. Smitha by sme sa preto nemali spoliehať na ľudskosť, ale naopak na sebectvo ľudí. Ak v
trhovej ekonomike nastanú situácie, že chýba produkt a je o neho záujem, vzrastie jeho cena, čo
motivuje firmy, aby ho viac produkovali, a tak sa samovoľne, cez "neviditeľnú ruku trhu" vyrieši pôvodný
nedostatok.
TREND.sk sa detailnejšie pozrel na to, ako ekonomický teória vplýva v praktických situáciách na
racionalitu a zmýšľanie jej študentov.
Človek neekonóm na ekonomickej škole
Profesor Adam Grant z Wharton School pri University of Pennsylvania v knihe Give and Take rozlišuje tri
typy ľudí. Prvú označuje ako príjemcov (takers), ktorí sa od svojho okolia snažia získať čo najviac a
necítia potrebu sa odplatiť.
Druhú tvoria takzvaní matchers (od slova match - prirovnať), ktorí si zakladajú na tom, aby za každú
službu vždy poskytli zodpovedajúce protislužbu. Treťou kategóriou sú darcovia (givers), ktorí svojmu
okoliu nezištne pomáhajú bez toho, aby pritom pomýšľali na akýkoľvek profit.
Kniha zaujala aj ex-viceprezidenta Bank of America Merrill Lynch Brooka Allena, ktorý na jeho adresu s
iróniou poznamenal: "Už viem, v čom tkvie môj úspech. Plat, o ktorom sa mi v živote ani nesnívalo,
beriem len vďaka tomu, že som príjemca."
A. Grant v každom prípade nie je stereotypný profesor. Hoci učí na ekonomickej škole od roku 2009, v
blogu sa priznal, že nevie presne, čo znamená pojem EBITDA (zisk pred započítaním úrokov, daní,
odpisov a amortizácie, pozn. red.) a nesleduje ani finančné trhy.
Jeho odborom je pracovná a organizačná psychológia, ktorá rieši motiváciu, kreativitu a spokojnosť
zamestnancov vo firme. Jeho kolegovia sa z neho smejú, že ako predstaviteľ altruizmu (nezištného
darcovstva) učí študentov v "chráme chamtivosti".
Jeho príbeh sa začal v roku 1992, keď získal prácu s garantovaným príjmom. "Prakticky ihneď po tom,
čo som na svoje miesto nastúpil, bolo celé oddelenie zrušené. Zamestnávateľ mi vtedy v súlade s
pracovnou zmluvou vyplatil celú garantovanú mzdu a k nej vysoké odstupné. To bolo prvýkrát v mojom
živote, keď som dostal zaplatené viac peňazí, než koľko zodpovedalo odvedenej práci," napísal v knihe.
Vtedy sa pri odchode cítil ako dlžník, ktorý svoje záväzky nikdy nesplatí. Bolo mu vraj tak mizerne, že sa
rozhodol, že pri vyjednávaní podmienok svojej budúcej pracovnej zmluvy bude postupovať inak. Už

nechcel byť "taker".
Pôsobením na Whartone sa presvedčil v teórii, čo potvrdzujú aj niektoré analýzy vedcov: že štúdium
ekonomiky alebo samotné pôsobenie vo firmách na vysokých pozíciách človeka významne ovplyvňuje.
Stáva sa racionálnejším a chladnejším pri rozhodovaniach, ale zároveň menej verí okoliu, čo sa
prejavuje v jeho (ne)ochote pomôcť alebo v tom, či sa ekonóm v reálnom živote správa férovo.
Príklad 1: rozdeľovanie peňazí
Ešte v 90. rokoch sa dvaja ekonómovia John Carter a Michael Irons zamerali na študentov, ktorým
chceli zmerať ich chamtivosť. Súčasťou výskumu bola pomerne jednoduchá hra s dvomi hráčmi – jeden
z nich dostal 10 dolárov a mal ich rozdeliť medzi seba a kolegu.
V prípade, že by jeho kolega nesúhlasil s pridelenou časťou, žiaden z hráčov by nedostal ani cent. Túto
hru vedci vyskúšali medzi študentmi ekonomických a neekonomických odborov. Vedci zistili, že v oboch
skupinách sa len v malej miere vyskytoval spravodlivý model deľby peňazí fifty-fifty.
Rozdiel však vedci zbadali v konečnom prerozdeľovaní. Študenti – ekonómovia si v priemere venovali o
13 percent viac ako "rozdeľovači", ktorí ekonómiu neštudujú (presnejšie, ekonómovia si ponechali 6,15
dolára, neekonómovia si nechali o niečo menej - 5,44 dolára, zvyšok dali kolegovi).
Príklad 2: Princíp rovnakého podielu
Zaujímavý experiment urobili aj sociológovia Gerald Marwell a Ruth E. Amesová, ktorí rovnako rozdelili
študentov na ekonómov a neekonómov. Podobne ako v predošlom experimente dostali študenti do rúk
peniaze. Mohli si ich buď nechať, alebo investovať ľubovoľný podiel do spoločného fondu.
Fond by tieto peniaze zhodnotil a rozdelil rovnakým dielom medzi všetkým investorov. Kým
neekonomickí študenti prispeli skoro polovicou balíka peňazí, ekonómovia investovali do fondu len 20
percent.
Keď sa oboch skupín sociológovia pýtali, aký je podľa nich spravodlivý príspevok, všetci neekonómovia
tvrdili, že polovica a viac, v prípade ekonómov bolo vyťahovanie argumentov ako z chlpatej deky - tretina
z nich odmietla odpovedať a zvyšní poskytli vedcom odpovede, z ktorých sa len ťažko dali vyvodiť
závery.
Príklad 3: Vzťah ku korupcii
V roku 1997 sa vedci z Universität Hohenheim snažili zistiť tendencie študentov ku korupcii. Pred
premietaním filmu The Usual Suspects dali študentom vymyslenú úlohu: predstavte si, že filmový klub
stratil 200 nemeckých mariek, ktoré padli do potrubia. Je preto nutné zavolať inštalatérsku firmu.
Študentom bola zároveň poskytnutá tabuľka s dvomi stĺpcami. V jednom bol poplatok firme a v druhej
"možná odmena od firmy za dohodenie zákazky". V prípade, že vyhrá firma, ktorej sa za služby zaplatí
iba 20 mariek, študent ako odmenu od nej nedostane nič.
Pokiaľ však uprednostnia inštalatérov, ktorí si pýtajú za robotu 200 mariek, študent dostane ako ďakovné
do svojho vrecka 144 mariek (a filmový klub by tak nedostal nič).
Vedci ponúkli študentom desať možných kombinácií poplatku firme a úplatkov. Zo 190 študentov v sále
by nezobralo úplatok len dvanásť, zvyšok by akceptovalo nejakú formu "provízie" od firmy.
Študenti ekonómie z testu vyšli najhoršie a mali najväčšiu tendenciu podľahnúť "racionálnej výške
úplatku" v prípade, ak by im nehrozilo žiadne riziko potrestania.
Test skorumpovanosti študentov
Cena za službu Výška úplatku
20 0
40 16
60 32
80 48
100 64
120 80
140 96
160 112
180 128
200 144
PRAMEŇ: Björn Frank a Günther G. Schulze, How Tempting is Corruption? More Bad News About
Economists
Príklad 4: K charite bez záujmu, chamtivosť bežná
Traja ekonómovia pod vedením Roberta H. Franka z Cornell University v meste Ithaca v štáte New
Yorku sa zamerali na správanie profesorov ekonómie. Vedci zistili, že učitelia ekonomických predmetov
dávajú menej peňazí na charitu, pretože im aj menej dôverujú ako učitelia psychológie, sociológie,
chémie či biológie.
Medzi ekonomickými učiteľmi je zároveň viac ako dvojnásobný počet tých, ktorí na charitu nedali ani
cent, v porovnaní s učiteľmi neekonomických predmetov. Rovnako dopadli aj absolventi ekonomických
škôl, ktorí nemali motiváciu darovať ľubovoľné príspevky na charitu v porovnaní s absolventmi
neekonomických škôl. Vedci už názov analýzy podriadili výsledkom: Prečo sú študenti ekonómie
sebeckejší ako ostatní?
Vlani vyšla štúdia amerických vedcov, ktorá reagovala na problém chamtivosti, s ktorou sa spájalo
vypuknutie finančnej krízy v roku 2007. Závery boli zaujímavé: absolventi ekonomických škôl označili
chamtivosť v dotazníku najčastejšie slovami "všeobecne prospešná", "morálna" alebo "správna".

Príklad 5: Radšej zisk ako zbytočných ľudí vo firme
Pred pár rokmi dostal izraelský ekonóm (zástanca teórie hier) Ariel Rubinstein nápad na analýzu, ktorou
chcel preskúmať vplyv ekonomickej vedy na rozhodnutia a empatiu svojich študentov na Tel Aviv
University. Dal im pomerne jednoduchú úlohu.
Predstavte si, že ste šéfom firmy, ktorá sa potápa. Na základe analýz (tabuliek, grafov a prepočtov, ktoré
dodal študentom) sa mali rozhodnúť, koľko zamestnancov by prepustili, aby sa firma dostala do zisku.
Študenti na prekvapenie svojho profesora prepustili maximálny povolený počet pracovníkov, ktorý im
mal zaručiť maximálny zisk firmy.
Urobili tak bez toho, aby rozmýšľali nad ďalšími dôsledkami pre zamestnanca, ktorý sa ich vinou ocitne
na úrade práce. Svojou analýzou vyvolal pomerne búrlivú diskusiu o budúcnosti ekonomického
vzdelávania, ktoré aj v súčasnosti nedáva silnejší priestor predmetom, na ktorých by sa riešili aj
medziľudské stránky problémov.
Mnohí manažéri tak aj v reálnom živote zabúdajú na fakt, že každé rozhodnutie podniku má spoločenské
dôsledky.
Na akademickej pôde je rozhodnutie pomerne jednoduché – učiteľ dodá vzorce na výpočet kondície
podniku a optimalizácie nákladov firmy, ktoré vedú k čo najvyššej produktivite zamestnancov. Šikovný
študent, povzbudený predtým overeným matematickým postupom, len preberá optimálne riešenie pre
firmu vyjadrené vo vzorcoch.
Ak ho učitelia tlačia aj do ťaživých poučiek ekonóma Miltona Friedmana (často bez dostatočného
vysvetlenia učiteľa), ktorý bol veľký kritik spoločensky zodpovedného podnikania, absolvent ekonomiky
môže jeho riešenia prevziať aj do svojho biznisu.
M. Friedman totiž vo svojich citátoch (zo 70. rokov minulého storočia) zdôrazňuje, že jedinou
zodpovednou úlohou biznisu je maximalizovať zisk, a nie venovať sa komunitným aktivitám. A že trhová
ekonomika funguje, keď sa firmy snažia získať čo najvyšší zisk pre svojich akcionárov. V konečnom
dôsledku má potom vďaka neviditeľnej ruke trhu úžitok každý: akcionári, zamestnanci, spotrebitelia aj
vláda.
Časy sa zmenili a komunitné aktivity cez nadácie a fondy patria v súčasnosti to výbavy takmer každej
väčšej firmy na Slovensku, ktorá si nimi vytvára vlastné PR a buduje svoju značku ako zodpovedná
spoločnosť. Ide však o väčšie korporácie, kde manažér často preberá kultúru zodpovednosti, ktorá bola
vo firme zavedená.
Inklinujú študenti k ekonómii automaticky?
Aby sa ekonómovia len neočierňovali, spomenuté analýzy iné štúdie spochybňujú. Zaužívané tézy o
tom, že študenti ekonómie až vplyvom štúdia vykazujú zvýšenú mieru chamtivosti a egocentrizmu, sa
snažili vyvrátiť napríklad švajčiarski vedci Bruno S. Frey a Stephan Meier.
Otestovali 28-tisíc švajčiarskych študentov, ktorých sa pýtali, či už niekedy finančne pomohli
spolužiakovi alebo cudziemu človeku, ktorý žiadal o peniaze. Vedci zistili rozdiel len v pár
percentuálnych bodoch: peniaze niekedy požičalo 62 percent študentov ekonómie a 69 percent
študentov neekonomických predmetov.
Túto percentuálnu medzeru v takmer rovnakej miere však vykázali aj študenti, ktorí sa prihlásili na
vysokú školu a zatiaľ neabsolvovali žiadnu vyučovaciu hodinu. Vedci z výsledkov vyvodili záver, že
štúdium ekonómie ľudí v zásade neformuje, ale študenti s vopred danou inklináciou k vlastnému
prospechu a výhodám samovoľne inklinujú k výberu ekonomickej školy.
Nutno dodať, že aj ich aj závery spochybňujú sociologické výskumy, ktoré tvrdia, že názory ľudí sú
ovplyvňované prostredím a teda človek ich môže prebrať a stotožniť sa s nimi aj nechcene. Pretože
názor (svojej) väčšiny považuje za bežný (platí to predovšetkým pre študentov, ktorí sa pohybujú medzi
spolužiakmi z medicíny, práva či ekonómie).
Sociológovia vplyv skupiny nazývajú pojmom skupinová polarizácia. Ide o tendenciu sociálnych skupín
robiť rozhodnutia, ktoré sú extrémnejšie než rozhodnutia jednotlivcov.
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15. Otec dal do súboja všetko
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 03/04/2014; Redakcia]
Uplynulý víkend na Slovensku vyvrcholili voľby prezidenta SR, v ktorých sa o priazeň voličov uchádzali
Robert Fico a Andrej Kiska. Kisku v kampani osobne podporovali aj jeho dospelé deti z prvého
manželstva: syn Andrej a dcéra Natália, kým premiérov syn Michal Fico, študent Ekonomickej
univerzity, sa na verejnosti príliš neukazoval. NATÁLIA KISKOVÁ poskytla Slovenke otvorený rozhovor
o svojom otcovi a to ešte v čase, keď nebolo jasné, či sa novou hlavou štátu stane, alebo nie...
Kedy ste sa prvýkrát dopočuli, že váš otec chce kandidovať na post prezidenta SR?
Prvýkrát sa tatino začal pýtať ľudí v okolí a rodiny asi pred dvoma rokmi. Vždy robí veľmi uvážené
rozhodnutia a tak začal zbierať názory odborníkov a aj tých najbližších dlho pred tým, než sa rozhodol
kandidovať.
Boli ste presvedčená, že keď sa do niečoho pustí, tak sa mu to obyčajne podarí?

Jednu vec, ktorú nás môj otec učí už dlhé roky, je nebáť sa neúspechu a nemať veľké očakávania.
Určite mal veľa úspešných projektov, ale aj veľa takých, ktoré mu nevyšli a musel ísť ďalej. Povedala by
som, že odradiť sa od ničoho ľahko nedá a keď sa rozhodne niečo zrealizovať, vždy sa obklopí
špičkovými ľuďmi a ide poctivo za cieľom.
Neodhovárali ste ho od tohto zámeru? Predsa len, nie každý človek do politiky patrí...
Politika na Slovensku je spojená s veľmi negatívnymi prívlastkami. Zdalo sa mi trošku zvláštne, že sa
otec vybral touto cestou. No po pár rozhovoroch som videla jeho rozhorčenie a sklamanie zo situácie na
Slovensku, ktoré ho doviedlo až do bodu, keď sa rozhodol vstúpiť do politiky a kandidovať za prezidenta.
Myslím si, že sa vybral na ťažký boj, ale je veľa ľudí, ktorí za ním stoja a podporujú ho, a to je to
pozitívne.
Aké ste prežili detstvo? Mal otec čas sa vám venovať? V akom duchu vás vychovával?
Mala som krásne detstvo. Nemôžem sa na nič sťažovať. Rodičia sa rozhodli v roku 1990, že otec by mal
ísť do Ameriky a vyskúšať šťastie. Takže ma videl, až keď som mala vyše roka. Napriek tomu, že môj
otec podnikal, vždy si našiel čas na nás s bratom Andrejom, chodievali sme na dovolenky, lyžovačky.
Mám na detstvo aj napriek rozvodu mojich rodičov veľmi pekné spomienky.
Čo ste si vždy na svojom otcovi ako na rodičovi a človeku najviac vážili?
Vážim si jeho motiváciu, vedomosti a dobrú dušu. Vždy to bol tvrdý manažér, ktorý od seba, ale aj od
svojho okolia požadoval kvalitný výkon. Ale na druhej strane chcel pomáhať ľuďom a meniť našu krajinu
k lepšiemu.
Ako vychádzate s jeho druhou manželkou Martinou a ostatnými súrodencami – Veronikou a Viktorom?
Prepáčte, ale to je naše súkromie a nechcela by som sa k tomu vyjadrovať.
V rámci kampane ste boli svojho otca v Bratislave osobne podporiť, ako ste vnímali atmosféru v jeho
volebnej centrále?
Atmosféra bola fantastická. Vládlo veľké napätie, pretože sme nevedeli, ako to skončí, a dopadlo to
výborne. Ľudia prišli ukázať otcovi podporu a postaviť sa za neho aj keby sa do druhého kola nedostal.
Veľmi sme mu všetci držali palce a prežívali sme to s ním.
Viac sa dočítate v SLOVENKE!
ROMAN SLUŠNÝ
Foto: Daniel Kaplavka
Podobné články:
Máme nového prezidenta!
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16. Práca prišla za študentmi
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 04/04/2014; Dobré správy; z domova; Pavol Kirinovič]
Pavol Kirinovič, moderátor TA3: "Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave dostali tento týždeň
príležitosť aká sa len tak nevidí. Aj napriek tomu, že ešte len chodia do školy, mohli si už teraz vybrať,
kde by chceli po skončení školy pracovať. Viete ale, akú to malo výhodu? Zamestnávateľov nemuseli
obiehať sami, ale naopak tí prišli za nimi a to priamo na chodby školy."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Takmer 40 významných zamestnávateľov aj tento rok rozložilo svoje
stánky a to priamo na pôde univerzity. Škola chce takto pomôcť svojim študentom, aby si ľahšie našli
svojich možných budúcich zamestnávateľov. Zároveň to je aj možnosť pre firmy, aby si vybrali toho, kto
sa im zapáči."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to veľmi dobré, lebo aj študenti už počas
štúdia môžu mať bezprostredný styk s praxou a v podstate, keď oni nastupujú do týchto firiem, tak to, čo
sa učia, reálne potom v tých firmách robia."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Počas dňa takúto možnosť využili stovky študentov. U predstaviteľov
firiem mohli nechať svoje životopisy či motivačné listy."
Študenti: "Budúci rok budeme končiť, tak by sme si chceli nájsť nejakú prácu, ktorá je v našom obore."
Študenti: "Ja študujem konkrétne účtovníctvo, tak niečo na ten smer hľadáme."

Radovan Lacko, zástupca študentského parlamentu: "Počas tých prestávok je tu naozaj plno na tých
chodbách. Je problém sa vôbec dostať od stánku k stánku. Takže z toho sme naozaj veľmi radi."
Katarína Zemanová, zástupkyňa pracovnej agentúry: "Snažíme sa im nájsť niečo, čo by im v tomto
smere vyhovovalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ich úspech je úspechom univerzity, pretože,
ak sa dobre uplatnia v praxi, tak univerzita tým napĺňa svoje poslanie vo vzťahu k praxi, pretože my
musíme jednoznačne pripravovať takých študentov, ktorí sú v praxi uplatniteľní. A tento kariérny veľtrh v
tom mnoho napomáha."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Ekonomická univerzita patrí v rámci uplatnenia študentov medzi tie
úspešnejšie školy. Prácu si nájdu takmer všetci absolventi. Podobne sú na tom školy s technickým
zameraním. Naopak najväčší problém zamestnať sa majú študenti spoločenských vied a sociálnej práce.
Pavol Kirinovič, TA3."
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17. Univerzity budú opäť pretekať na regatách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 06/04/2014; Bratislava; sita]
Tri najväčšie slovenské univerzity si zmerajú sily na osemvesliciach 3. mája.
BRATISLAVA. Tri najväčšie slovenské univerzity budú opäť pretekať na regatách Dunaji. Historické
preteky Univerzitná regata Bratislava sa budú po druhý raz konať v sobotu 3. mája na Námestí M. R.
Štefánika.
Zatiaľčo slovenské univerzity tradíciu ešte len budujú, vo Veľkej Británii sa takéto preteky konajú medzi
Oxfordom a Cambridgeom už po 160. raz.
Začnú na Devíne
Preteky osemveslíc s posádkami študentov a zamestnancov troch najväčších bratislavských univerzít –
Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity, prilákali minulý rok
množstvo Bratislavčanov.
Posádky odštartujú o 15:00 z Devína. Ich súboj budú môcť diváci sledovať na obrazovke na Námestí M.
R. Štefánika pri obchodnom centre Eurovea vďaka kamerám na sprievodnej lodi a na reštaurácii na
Moste SNP. Finále bude možné pozorovať naživo z brehu Dunaja.
"Pevne verím, že minuloročná víťazná trofej, ktorá je putovnou výhrou, zostane i naďalej na svojom
čestnom mieste u nás na univerzite," povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta.
Univerzitná regata 2014 sa rovnako ako minulý rok koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika.
Zahrajú si aj futbal
Okrem pretekov osemveslíc na Dunaji si študentské družstvá aj tejto rok zmerajú sily vo veslovaní na
trenažéroch - v Malej regate a pribudnú zápasy v minifutbale. Do týchto súbojov sa zapoja aj tímy z
ďalších bratislavských vysokých škôl.
Od 13:00 sa na Námestí M. R. Štefánika začne kultúrny program škôl. Predstavia sa vysokoškolské
súbory Technik Slovenskej technickej univerzity, Gymnik Univerzity Komenského a Ekonóm
Ekonomickej univerzity. Tanečné predstavenie chystá opäť aj Vysoká škola múzických umení.
O 16:00 si najrýchlejšia posádka Univerzitnej regaty prevezme víťaznú trofej - putovný pohár.
sita
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18. V Bratislave míňajú najviac Rusi, málo ide na kultúru
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 06/04/2014; Košický kraj; TASR]

Turista v hlavnom meste podľa prieskumu minie v priemere asi 111 eur na osobu za deň.
Bratislava 6. apríla (TASR) – Najviac peňazí míňajú pri návšteve hlavného mesta ruskí turisti. V
bratislavských obchodných centrách utratia za deň v priemere vyše 90 eur, čo je trojnásobok toho, čo
obvykle dávajú iní návštevníci. Vo všeobecnosti turisti málo míňajú na kultúru. Vyplýva to z
dotazníkového prieskumu, ktorý medzi októbrom a decembrom minulého roka uskutočnila Ekonomická
univerzita pre bratislavskú organizáciu cestovného ruchu Bratislava tourist board (BTB). Otázky kládla
vyše dvom tisíckam zahraničných turistov.
Spomedzi oslovených návštevníkov mala najväčšie zastúpenie veková kategória medzi 26 a 40 rokov a
tri štvrtiny opýtaných prišla do Bratislavy individuálne. "To bolo pre nás prekvapením, lebo sme si
mysleli, že Bratislava je skôr pre organizované skupiny a pre organizované skupiny seniorov," podotkla
výkonná riaditeľka BTB Michaela Potočárová. Tretina opýtaných bola v meste len jeden deň, dve tretiny
aj prenocovali. Jednodňoví výletníci strávili v Bratislave v priemere 12 hodín, tí, ktorí sa aj ubytovali, v
priemere 2,5 dňa.
Turista v hlavnom meste podľa prieskumu minie v priemere asi 111 eur na osobu za deň, v čom nie sú
započítané náklady na dopravu do Bratislavy. Za jedlo dá 27 eur, za ubytovanie 28 eur, na nákupy minie
do 30 eur a na suveníry zase asi 10 eur. "Výdavky na kultúru alebo na ďalšie podujatia, kde je potrebné
zakúpiť si vstupenky, bol v priemere 3 eurá. Tam vidíme nedostatok, buď v nízkom záujme alebo v
slabej propagácii," pokračovala Potočárová. Nadpriemerné výdavky na kultúru prieskum evidoval u
ázijskej a ruskej individuálnej klientely. Turisti sa podľa prieskumu najčastejšie ubytovávajú v troj- až
štvorhviezdičkových hoteloch alebo zostávajú u známych.
Rusi minú za deň v Bratislave v priemere 260 eur, nasleduje Veľká Británia (154 eur), Taliansko (149
eur), Ázia (136 eur) a Francúzsko (118 eur). Návštevníci zo Španielska minú asi 73 eur. Turisti zo
vzdialenejších krajín navštevujú Bratislavu podľa prieskumu v kombinácii s návštevou iných krajín či
miest. Česi si napríklad pozerajú aj iné kúty Bratislavského kraja, Nemci kombinujú návštevu Slovenska
s cestu do Rakúska, Rusi zase návštevu Bratislavy s návštevou kúpeľov alebo Tatier a Maďari preferujú
spolu s Tatrami ešte aj lokality južného Slovenska.
Až 98,5 percenta opýtaných je s návštevou Bratislavy spokojných až veľmi spokojných a 85,5 percenta
by sa chcelo ešte do Bratislavy vrátiť (37 percent sa vyjadrilo, že ich opätovná návšteva je veľmi
pravdepodobná).
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19. Pozrite si, koľko u nás míňajú turisti. Najviac východoeurópania
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 06/04/2014; TASR]
Maďari milujú južné Slovensko, Rusi zase Tatry.
TASR
Najviac peňazí míňajú pri návšteve hlavného mesta ruskí turisti. V bratislavských obchodných centrách
utratia za deň v priemere vyše 90 eur, čo je trojnásobok toho, čo obvykle dávajú iní návštevníci. Vo
všeobecnosti turisti málo míňajú na kultúru.
Vyplýva to z dotazníkového prieskumu, ktorý medzi októbrom a decembrom minulého roka uskutočnila
Ekonomická univerzita pre bratislavskú organizáciu cestovného ruchu Bratislava tourist board (BTB).
Otázky kládla vyše dvom tisíckam zahraničných turistov.
Pre každého a na čokoľvek! Rýchle a dostupné pôžičky. Klikajte tu.
Spomedzi oslovených návštevníkov mala najväčšie zastúpenie veková kategória medzi 26 a 40 rokov a
tri štvrtiny opýtaných prišla do Bratislavy individuálne. "To bolo pre nás prekvapením, lebo sme si
mysleli, že Bratislava je skôr pre organizované skupiny a pre organizované skupiny seniorov," podotkla
výkonná riaditeľka BTB Michaela Potočárová.
Turisti a peňaženky
Tretina opýtaných bola v meste len jeden deň, dve tretiny aj prenocovali. Jednodňoví výletníci strávili v
Bratislave v priemere 12 hodín, tí, ktorí sa aj ubytovali, v priemere 2,5 dňa.
Turista v hlavnom meste podľa prieskumu minie v priemere asi 111 eur na osobu a deň, v čom nie sú
započítané náklady na dopravu do Bratislavy. Za jedlo dá 27 eur, za ubytovanie 28 eur, na nákupy minie
do 30 eur a na suveníry zase asi 10 eur.

"Výdavky na kultúru alebo na ďalšie podujatia, kde je potrebné zakúpiť si vstupenky, bol v priemere 3
eurá. Tam vidíme nedostatok, buď v nízkom záujme alebo v slabej propagácii," pokračovala Potočárová.
Nadpriemerné výdavky na kultúru prieskum evidoval u ázijskej a ruskej individuálnej klientely. Turisti sa
podľa prieskumu najčastejšie ubytovávajú v troj- až štvorhviezdičkových hoteloch alebo zostávajú u
známych.
Rusi minú za deň v Bratislave v priemere 260 eur, nasleduje Veľká Británia (154 eur), Taliansko (149
eur), Ázia (136 eur) a Francúzsko (118 eur). Návštevníci zo Španielska minú asi 73 eur.
Turisti zo vzdialenejších krajín navštevujú Bratislavu podľa prieskumu v kombinácii s návštevou iných
krajín či miest.
Česi si napríklad pozerajú aj iné kúty Bratislavského kraja, Nemci kombinujú návštevu Slovenska s
cestou do Rakúska, Rusi zase návštevu Bratislavy s návštevou kúpeľov alebo Tatier a Maďari preferujú
spolu s Tatrami ešte aj lokality južného Slovenska.
Až 98,5 percenta opýtaných je s návštevou Bratislavy spokojných až veľmi spokojných a 85,5 percenta
by sa chcelo ešte do Bratislavy vrátiť (37 percent sa vyjadrilo, že ich opätovná návšteva je veľmi
pravdepodobná).
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20. V Bratislave najviac míňajú Rusi. Kultúre sa vyhýbajú
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 06/04/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; tasr]
Najviac peňazí míňajú pri návšteve hlavného mesta ruskí turisti. V bratislavských obchodných centrách
utratia za deň v priemere vyše 90 eur, čo je trojnásobok toho, čo obvykle dávajú iní návštevníci. Vo
všeobecnosti turisti málo míňajú na kultúru. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu, ktorý medzi
októbrom a decembrom minulého roka uskutočnila Ekonomická univerzita pre bratislavskú organizáciu
cestovného ruchu Bratislava tourist board (BTB). Otázky kládla vyše dvom tisíckam zahraničných
turistov.
Spomedzi oslovených návštevníkov mala najväčšie zastúpenie veková kategória medzi 26 a 40 rokov a
tri štvrtiny opýtaných prišli do Bratislavy individuálne. "To bolo pre nás prekvapením, lebo sme si mysleli,
že Bratislava je skôr pre organizované skupiny a pre organizované skupiny seniorov," podotkla výkonná
riaditeľka BTB Michaela Potočárová. Tretina opýtaných bola v meste len jeden deň, dve tretiny aj
prenocovali. Jednodňoví výletníci strávili v Bratislave v priemere 12 hodín, tí, ktorí sa aj ubytovali, v
priemere 2,5 dňa.
Turista v hlavnom meste podľa prieskumu minie v priemere asi 111 eur na osobu a deň, v čom nie sú
započítané náklady na dopravu do Bratislavy. Za jedlo dá 27 eur, za ubytovanie 28 eur, na nákupy minie
do 30 eur a na suveníry zase asi 10 eur. "Výdavky na kultúru alebo na ďalšie podujatia, kde je potrebné
zakúpiť si vstupenky, bol v priemere 3 eurá. Tam vidíme nedostatok, buď v nízkom záujme alebo v
slabej propagácii," pokračovala Potočárová. Nadpriemerné výdavky na kultúru prieskum evidoval u
ázijskej a ruskej individuálnej klientely. Turisti sa podľa prieskumu najčastejšie ubytovávajú v troj- až
štvorhviezdičkových hoteloch alebo zostávajú u známych.
Rusi minú za deň v Bratislave v priemere 260 eur, nasleduje Veľká Británia (154 eur), Taliansko (149
eur), Ázia (136 eur) a Francúzsko (118 eur). Návštevníci zo Španielska minú asi 73 eur. Turisti zo
vzdialenejších krajín navštevujú Bratislavu podľa prieskumu v kombinácii s návštevou iných krajín či
miest. Česi si napríklad pozerajú aj iné kúty Bratislavského kraja, Nemci kombinujú návštevu Slovenska
s cestu do Rakúska, Rusi zase návštevu Bratislavy s návštevou kúpeľov alebo Tatier a Maďari preferujú
spolu s Tatrami ešte aj lokality južného Slovenska.
Až 98,5 percenta opýtaných je s návštevou Bratislavy spokojných až veľmi spokojných a 85,5 percenta
by sa chcelo ešte do Bratislavy vrátiť (37 percent sa vyjadrilo, že ich opätovná návšteva je veľmi
pravdepodobná).
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21. Najviac peňazí míňajú pri návšteve hlavného mesta ruskí turisti
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 7:00; 07/04/2014; Veľké správy; z domova]

Karolína Ducká, redaktorka: "Najviac peňazí míňajú pri návšteve hlavného mesta ruskí turisti.
V bratislavských obchodných centrách utratia za deň v priemere 90 €, čo je trojnásobok toho, čo obvykle
dávajú iní návštevníci. Vo všeobecnosti turisti málo míňajú na kultúru. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na
jeseň uskutočnila Ekonomická univerzita pre bratislavskú organizáciu cestovného ruchu."
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22. Česko, Nemecko a Rakúsko, turisti z týchto krajinám k nám cestujú najčastejšie
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 07/04/2014; Metro dnes; z domova; Rasťo Iliev]
Rastislav Iliev, moderátor: "Česko, Nemecko a Rakúsko, turisti z týchto krajinám k nám cestujú
najčastejšie. V tomto roku bude Bratislava lákať turistov najmä cez 3 okruhy tém – história mesta,
orientácia na mladých a blízkosť centra a prírody. Už počas leta chce pokoriť rekord v návštevnosti."
Rasťo Iliev, redaktor: "Do Bratislavy cestujú stále najčastejšie turisti z Česka, no už tu netrávia toľko
času ako v minulosti. Aj keď to znie absurdne, problémom je jazyková bariéra. Čoraz viac mladých
Čechov totiž nerozumie slovenčine."
František Stano, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu: "... generácie
ľudí, ktorí nemajú žiaden vzťah k bývalej spoločnej histórii, ktorí navyše už vieme, že tá najmladšia
generácia, ani jazykovo nie sú takí zdatné a naopak, teda v slovenčine myslíme, naopak sú zdatní
jazykovo, že im nerobí problém cestovať kým teda tí starší možno aj kvôli jazykovým problémom stále
radi sa vracajú sem."
Rasťo Iliev, redaktor: "Minulý rok prišlo do Bratislavy viac ako 87 tisíc Čechov, čo predstavuje nárast
oproti predchádzajúcemu roku o takmer 4 %. Klesol však počet prenocovaní."
František Stano, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu: "Napriek tomu,
že vidieť, že aj tržby z ubytovania rastú, čo by mal byť dobrý signál pre hotelierov, neni zase až taký
dobrý, ako to možno vyzerá tak z ... krivky, pretože stále nám klesá priemerná cena za ubytovanie, čiže
ten konkurenčný boj na trhu aj mestských destinácií je veľký a možno pred pár rokmi boli tie ceny
neprimerané. Dneska sa teda prispôsobujú, ale v skutočnosti hotelieri teda hlásia, že nemajú veľa
dôvodov na veľké úsmevy, ale je dôležité, aby sme naozaj množstvo tých turistov dokázali sem dostať,
aby sa nám potom začali vracať."
Rasťo Iliev, redaktor: "Počet prenocovaní nie je dôležitý len pre hotelierov, ale i pre mesto. Každý turista,
ktorý do Bratislavy príde prespať, musí zaplatiť takzvanú mestskú daň, čo je 1,65 eur na osobu."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "Ten príjem narástol na 2,7 milióna. Pamätám si, že v roku 2011 keď
sme začínali to bolo 2,4, čiže to číslo ide hore a prejavuje sa to aj na príjmoch, ktoré mesto z toho
priamo má. Samozrejme, že sú tu ďalšie príjmy, ja viem napríklad o analýze, ktorú robila Ekonomická
univerzita, ktorá odhadla, že to, že sa zúčastňuje Slovan Bratislava v KHL a návštevníci, ktorí prídu na
každý zápas, prinesú okolo 2 miliónov eur do krajiny z hľadiska výdavkov, ktoré návštevníci spojení
práve s hokejom minú v Bratislave."
Rasťo Iliev, redaktor: "Najviac turistov k nám smeruje počas Kultúrneho leta a Vianočných trhov."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "Ak som hovoril, že 947 tisíc turistov prišlo v roku 2013, tak z toho 650
tisíc tvorili zahraniční turisti a zhruba 300 tisíc bolo domácich návštevníkov s tým, že medziročne sme
narástli o 15 %, čo je veľmi slušný výsledok, pretože stredná Európa išla hore okolo 7 %, tie tradičné
destinácie európske skôr stagnovali, to znamená v Bratislave sme zaznamenali ďalší nárast po roku
2012."
Obrazovka:
Návštevnosť Bratislavy za rok 2013
947 000 - turistov spolu
650 000 - zahraniční turisti
300 000 - domáci turisti
Medziročný nárast o 15 %
Rasťo Iliev, redaktor: "Vlani bol najsilnejším mesiacom august. Do Bratislavy vtedy prišlo skoro 100 tisíc
turistov."
Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy: "Našimi top klientmi sú Česi, Nemci a Rakúšania. To znamená v

tomto poradí Česi, Nemci a Rakúšania, Česi s počtom 87 tisíc, Nemci 70 tisíc, Rakúšania 40 tisíc
turistov za kalendárny rok."
Obrazovka:
Top turisti Bratislavy za rok 2013
Česi 87 000
Nemci 70 000
Rakúšania 40 000
Rasťo Iliev, redaktor: "Vzrástol aj počet návštevníkov z Ukrajiny a Ruska. Mesto za to vďačí aj účasti na
medzinárodných veľtrhoch a kongresoch o cestovnom ruchu. Reklama je v tomto prípade viac ako
dôležitá."
Michaela Potočárová, výkonná riaditeľka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu: "My
prevádzkujeme dve turistické informačné centrá, ktoré sú otvorené 7 dní v týždni. Jedno je situované v
centre mesta na Klobučníckej ulici a je otvorené v čase sezóny, to považujeme od apríla do októbra, od
9:00 do 19:00 hodiny a v zimnom období od 9:00 do 18:00. Takisto máme teda turistické informačné
centrum aj na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Tá návštevnosť toho turistického
informačného centra oproti roku 2012 vzrástla o 10 %."
Rasťo Iliev, redaktor: "V tomto roku bude Bratislava lákať turistov najmä cez 3 okruhy tém – história
mesta, orientácia na mladých a blízkosť centra a prírody."
František Stano, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu: "Vyrobili sme
novú sériu napríklad fotografického materiálu, ktorý bol vyslovene už podmienený, že potrebujeme tému
komunikovať aj s obrazom a ponúkame im takú kombináciu vzrušujúceho mesta na Dunaji, ako je ...
Danube City, ktoré má im ponúknuť aj pestrý program cez deň, športový, adrenalínový, je tam ťažisko
najmä naozaj s Čunovom, mnohými atrakciami. Tretia téma, ktorá nás čaká skôr tento rok, je spojiť
mestskú dovolenku aj s turistickou klasickou turistikou v prírode."
Rasťo Iliev, redaktor: "Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu však čaká aj neľahká úloha, vymyslieť
produkt, ktorý k nám zo susedného Česka pritiahne novú generáciu turistov."
František Stano, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu: "Musíme sa
pokúsiť vymyslieť a skúsiť nejakú novú formu komunikácie aj na nové tri generácie, ktoré v podstate ak
nezačneme nejakým spôsobom sa o ne starať, tak nám český trh, ktorý je vlastne ... z hľadiska počtu,
postupne začne rapídne klesať."
Rasťo Iliev, redaktor: "V priebehu minulého roka zavítalo do Bratislavy takmer 950 tisíc návštevníkov.
Tento rok chce mesto prekonať miliónovú hranicu. Rasťo Iliev, televízia Bratislava."

Späť na obsah

23. Napätie na Ukrajine pocítime aj my. Na poklese ekonomiky
[Téma: Ekonomická univerzita; finweb.hnonline.sk; 08/04/2014; Finweb, Správy zo sveta financií; tasr]
Aktualizované: 2014-04-08 13:19:22
Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku reálne medziročne vzrásť viac ako o 2 %.
Na dnešnej Konferencii Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 to v Bratislave povedal rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) Rudolf Sivák. "V prípade naplnenia aktuálnych prognóz
medzinárodných inštitúcií by mali kľúčové exportné trhy Slovenskej republiky pokračovať v mierne
rastovom trende aj počas roku 2014, čo vytvorí pre slovenskú ekonomiku pozitívny efekt," konštatoval.
Na rast národného hospodárstva bude mať v tomto roku podľa Siváka vplyv aj domáci dopyt. Jeho
príspevok k ekonomickému rastu na Slovensku bude na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov
pozitívny. "Opierame sa o konštatovanie, že by k tomu mali prispieť súkromný dopyt, ako aj spotreba
verejnej správy," uviedol rektor a dodal, že spotrebu domácností by mal podporiť mierny rast
zamestnanosti, ako aj rýchlejší rast reálnych miezd.
Ako riziká ekonomického rastu SR na tento rok označil Sivák súčasnú geopolitickú situáciu a hrozbu
deflácie. Vyostrenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, respektíve medzi Ruskom a Európskou úniou
(EÚ), môže totiž narušiť vzájomnú obchodnú výmenu. Prípadné prerušenie dodávok energií z Ruska by
malo na SR negatívne ekonomické a iné dôsledky. "Na druhej strane do Ruskej federácie a na Ukrajinu

spolu sa v roku 2013 zo Slovenska vyviezol tovar v hodnote 3 miliardy eur, čo je takmer 5 % z celkového
exportu Slovenskej republiky," upozornil Sivák.
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24. Asseco Solutions povedie exposlankyňa Edita Angyalová
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 08/04/2014; eTREND; redakcia TREND.sk Technológie]
08.04.2014 | redakcia TREND.sk Technológie
Začiatkom apríla na pozíciu výkonnej riaditeľky slovenskej IT spoločnosti Asseco Solutions nastúpila
Edita Angyalová. V skupine Asseco nejde o novú tvár. V Asseco Slovakia, materskej firme Asseco
Solutions, pôsobila od roku 2004 ako finančná riaditeľka. Na tomto poste viedla aj projekt upisovania
akcií spoločnosti na Varšavskej burze a sériu následných akvizícií.
Edita Angyalová vyštudovala Ekonomickú univerzitu Bratislava, avšak na Podnikovohospodárskej
fakulte v Košiciach. Po štúdiu sa etablovala v regionálnej politike ako poslankyňa regionálneho
parlamentu Košického samosprávneho kraja, a neskôr aj ako poslankyňa Národnej rady SR.
Po pôsobení v Asseco Slovakia nastúpila v roku 2009 ako generálna riaditeľka v spoločnosti QEX, kde
takmer päť rokov riadila firmu s dvoma samostatnými divíziami, reklamy aj systémov.
V Asseco Solutions na manažérskom poste strieda Martinu Moškovú, ktorá je od 1. januára 2014
riaditeľkou divízie služieb spoločnosti Microsoft Slovakia.
Asseco Solutions vzniklo v roku 2008 zlúčením pôvodne českej firmy LCS a slovenského Datalocku. V
roku 2013 sa česko-slovenský tandem rozšíril o ďalšie tri krajiny, v súčasnosti pôsobí ako dodávateľ
podnikových informačných systémov aj na trhoch v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.
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25. Asseco Solutions má novú výkonnú riaditeľku
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 08/04/2014; Redakcia]
Od 1. apríla 2014 sedí v kresle COO spoločnosti Asseco Solutions Edita Angyalová.
Od 1. apríla 2014 sedí v kresle výkonnej riaditeľky spoločnosti Asseco Solutions Edita Angyalová. V
skupine ASSECO nejde o novú tvár. Do spoločnosti Asseco Slovakia (pozn. materská firma Asseco
Solutions) nastúpila ešte v roku 2004, kde 5 rokov pôsobila na poste finančnej riaditeľky, kde okrem
iného viedla aj úspešné projekty upisovania akcií spoločnosti na Varšavskej burze a sériu následných
akvizícií.
V apríli tohto roku prijala novú výzvu zo skupiny Asseco, stať sa výkonnou riaditeľkou Asseco Solutions
pre Slovenskú republiku a začleniť sa tak do medzinárodného predstavenstva spoločnosti a pri
príležitosti svojho nástupu povedala: "Minuloročná fúzia piatich európskych spoločnosti je skutočný
záväzok skupiny Asseco aj pre náš budúci slovenský ERP trh. Som si istá, že s novým medzinárodným
manažmentom a spolu so zamestnancami Asseco Solutions vytvoríme dobrú energiu s potenciálom,
ktorý prinesie ešte lepšie výsledky v ďalšom období. Verím že potvrdíme a v blízkej budúcnosti ešte
zlepšíme pozíciu kľúčového hráča na Slovenskom ERP trhu a ponúkneme ešte lepšie riadenie našich
zákazníkov a partnerov".
Edita Angyalová vyštudovala Ekonomickú univerzitu Bratislava na Podnikovohospodárskej fakulte v
Košiciach. Po štúdiu sa etablovala v regionálnej politike ako poslankyňa regionálneho parlamentu
Košického samosprávneho kraja, neskôr aj ako poslankyňa NR SR. Po pôsobení v Asseco Slovakia
odštartovala novú etapu kariéry v roku 2009 ako generálna riaditeľka v spoločnosti QEX, kde bola
takmer 5 rokov zodpovedná za riadenie celej spoločnosti s dvoma samostatnými divíziami (divíziu
reklamy aj systémov).
Nová štruktúra predstavenstva spoločnosti Asseco Solutions:
Asseco Solutions minulý rok prvý krát prekročilo hranice Čiech a Slovenska kedy sa spoločnosť rozšírila
aj o pôsobenie na thoch v Nemecku, Švajšiarksu a Rakúsku, čo sa odrazilo aj v novej štruktúre
predstavenstva:

Markus Haller - predseda predstavenstva (CEO) zodpovedný za celú skupinu
Edita Angyalová - výkonná riaditeľka (COO) zodpovedná za riadenie v SR
Jiří Hub - výkonný riaditeľ (COO) zodpovedný za riadenie v ČR
Holger Nawratil - výkonný riaditeľ (COO) pre nemecky hovoriace krajiny
Thomas Stiegler - finančný riaditeľ (CFO) zodpovedný za finančné riadenie v celej skupine
Thorsten Reuper - technický riaditeľ (CTO) zodpovedný za produktovú stratégiu a smerovanie produktov
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26. Vplyv starnutia na HDP - rozhovor
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:30; 08/04/2014; Ekonomika; z domova; Marek Mašura]
Marek Mašura, moderátor TA3: "Aký bude mať starnutie populácie dosah na slovenskú ekonomiku, či na
výkon našich firiem? Aj touto otázkou sa zaoberajú odborníci počas konferencie Pohľady na ekonomiku
Slovenska, ktorú dnes organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave. Využívame túto možnosť a do
štúdia sme si pozvali jedného z rečníkov. Konkrétne Jozefa Chajdiaka zo Slovenskej štatistickej a
demografickej spoločnosti, ktorého už vítam u nás v štúdiu. Prajem príjemný dobrý deň, pán Chajdiak."
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Dobrý deň."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Pán Chajdiak, tak poďme si na začiatok povedať niečo o tom, ako je to
s demografickým vývojom a starnutím slovenského obyvateľstva?"
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "No, keď zoberieme vývoj, svojho
času sme mali demografickú konferenciu, na ktorej som urobil prognózu a rozhodol som sa, že v roku
2016 posunieme vek odchodu do dôchodku na 65 rokov. V roku 2021 posunieme vek na 67 rokov a v
roku 2030 na 70 rokov. Bolo to rozhodnutie primerané ako k existujúcej situácii. Keď zoberieme sociálne
náklady, ktoré sú spojené s týmto, tak máme posuvom, prijmeme skôr opatrenia sa znížia tieto sociálne
náklady, alebo možno na druhej strane zvýšia. A druhým dôvodom je, že keď sa posunie na neskôr vek
odchodu do dôchodku, tak bude neskôr to množstvo dôchodcov, ktorých máme. No a to je napríklad
jeden z dôvodov konania našej konferencie o demografickom vývoji a jeho aplikácii, zohľadnení na
konkrétne situácie."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Pán Chajdiak, poďme sa pozrieť ešte trošku do minulosti, ako vlastne
tento problém so starnutím obyvateľstva vznikol? Ako to bolo v minulom storočí? Ako sa tam rodili deti,
ako prichádzali a ako sa tento problém takpovediac, ako tento problém vznikol už po príchode nového
storočia?"
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Máme takzvanú demografickú vlnu
ako, v rámci nej ako to sú kolísania ako počtu narodených detí. V roku 1920 a 21 bol ako, bol prvý
vrchol. Potom nasledovalo nejaký pokles. V roku 1952 sme sa dostali k druhému vrcholu..."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Viete aj povedať, koľko zhruba detí sa narodilo?"
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Niečo cez 100-tisíc. Ako nepamätám
si, či 103 alebo 104, ale niečo cez 100-tisíc. V roku 78 – 79 to bolo 100 necelých 1, 101-tisíc ako
narodených detí."
Marek Mašura, moderátor TA3: "To boli tie takzvané silné Husákove ročníky."
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Áno, to boli tie Husákove deti. Ale
Husákove deti sa nielen odchodom súdruha Husáka ako z postu, ale prestali sa rodiť aj z dôvodu
objektívnych daností, ako danej populácie, že bolo jednak ako nižšia intenzita, propopulačná intenzita, a
bolo aj niečo iné ako v tomto vývoji."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Viete povedať viac k tým dôvodom, prečo sa už v týchto rokoch nerodí
toľko detí ako to bolo v tom 1950, ak som si správne zapamätal, alebo v tom 78. a 79?"
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Tak v 52. v starších ročníkoch, aj v
78. dovtedy ako panovala, takto ako môžem to povedať po slovensky, že človek sa venoval svojej
partnerke príslušne a radostne sa oženil o nejakých 6 mesiacov alebo o 5 mesiacov."

Marek Mašura, moderátor TA3: "Čiže celkovo povedomie o rodine bolo silnejšie."
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Bolo silnejšie. A bol aj tlak na to
objektívny, že v súvislosti s tým príslušným aktom tvorby detí sme, no nechceli sme, ale radostne sme
sa tomu potešili ako."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Dobre. Poďme sa pozrieť na vplyv starnutia obyvateľstva, o ktorom tu
hovoríme, na našu ekonomiku."
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Začal by som možno ako, keď
zoberieme, dajme tomu, 100-tisíc narodených detí v roku 78, 79, tak znamená, že potrebujeme 100-tisíc
pôrodných miest, ako 100-tisíc miest v jasliach a škôlke. Potom o ďalších 5, 10 rokov budeme
potrebovať 100-tisíc alebo o niečo menej, lebo vymiera tá populácia, o niečo menej ako 100-tisíc
budeme potrebovať do škôl, do stredných škôl, do vysokých škôl, do praxe nám príde znova o niečo
menej ako 100-tisíc detí. No a to sú svojim spôsobom negatívne správy a pozitívnou je, že keď príde vek
odchodu do dôchodku, tak je tam nižší počet dôchodcov a tým pádom je to z hľadiska ekonomickej
demografie pozitívny vývoj."
Marek Mašura, moderátor TA3: "A vy vidíte hlavné riešenie tohto problému, o ktorom sme tu spomínali,
o ktorom sme tu hovorili o starnutí obyvateľstva, v zvýšení penzijného veku?"
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Povedal by som, keď dlhšie žijeme,
musíme dlhšie pracovať. To je jednoduchá životná pravda. Dosť nepopulárna medzi obyvateľstvom, lebo
naši, hlavne ženy ako sú nespokojné, keď musia hovoriť o tom, že do života alebo teda za život
vychovali jedno, dve, tri, n detí a to sa im neuzná ako zrovnoprávnení ako odchodu do dôchodku mužov
a žien, ako tento rozdielny vek odchodu do dôchodku nie je. Tak to máme jeden z dôvodov, prečo sme v
tejto situácii."
Marek Mašura, moderátor TA3: "Pán Chajdiak, to už bola moja posledná otázka, keďže čas na náš
rozhovor v tejto chvíli vypršal. Ďakujem veľmi pekne za zhodnotenie súčasného demografického vývoja
a takisto aj návrhov, ako tento problém vyriešiť. Ďakujem pekne."
Jozef Chajdiak, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť: "Ďakujem."
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27. Konflikt versus HDP
[Téma: Ekonomická univerzita; Roľnícke noviny; 09/04/2014; 15/2014; s.: 6; Publicistika; tasr]
Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku reálne medziročne vzrásť viac ako o 2 %.
Na konferencii Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 to v Bratislave povedal rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave (EUBA) Rudolf Sivák.
BRATISLAVA. "V prípade naplnenia aktuálnych prognóz medzinárodných inštitúcií by mali kľúčové
exportné trhy Slovenskej republiky pokračovať v mierne rastovom trende aj počas roku 2014, čo vytvorí
pre slovenskú ekonomiku pozitívny efekt," konštatoval. Na rast národného hospodárstva bude mať v
tomto roku, podľa R. Siváka vplyv aj domáci dopyt. Jeho príspevok k ekonomickému rastu na Slovensku
bude na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov pozitívny. "Opierame sa o konštatovanie, že by k tomu
mali prispieť súkromný dopyt, ako aj spotreba verejnej správy," uviedol rektor a dodal, že spotrebu
domácností by mal podporiť mierny rast zamestnanosti ako aj rýchlejší rast reálnych miezd. Ako riziká
ekonomického rastu SR na tento rok označil R. Sivák súčasnú geopolitickú situáciu a hrozbu deflácie.
Vyostrenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, respektíve medzi Ruskom a Európskou úniou (EÚ),
môže totiž narušiť vzájomnú obchodnú výmenu. Prípadné prerušenie dodávok energií z Ruska by malo
na SR negatívne ekonomické a iné dôsledky. "Na druhej strane, do Ruskej federácie a na Ukrajinu spolu
sa v roku 2013 zo Slovenska vyviezol tovar v hodnote 3 miliardy eur, čo je takmer 5 percent z celkového
exportu Slovenskej republiky," upozornil R. Sivák. (tasr)
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28. Vysoké školy budú hosťovať zahraničných profesorov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 09/04/2014; Slovensko; WBN/PR]

Ilustračná fotografia Foto: SITA/Tomáš Benedikovič
BRATISLAVA 9. apríla (WBN/PR) - Vysoké školy s ekonomickým zameraním si aj tento rok môžu do
svojich radov pozvať renomovaných zahraničných profesorov podľa vlastného výberu. Umožní im to
otvorená grantová schéma, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB. Budúci ekonómovia, finančníci či
manažéri tak získajú jedinečnú príležitosť absolvovať semestrálne štúdium vybraného predmetu pod
vedením zahraničného odborníka. Nadácia VÚB uhradí dvom vysokým školám náklady spojené s
hosťovaním profesora do výšky 45 000 eur.
Myšlienku intenzívnej spolupráce našich ekonomických vysokých škôl s významnými zahraničnými
odborníkmi podporuje Nadácia VÚB od roku 2009. Doteraz na hosťovanie profesorov, prevažne z Veľkej
Británie, Francúzska a USA, poskytla deväť grantov v hodnote takmer 400 000 eur. Výhodou pre školy
je, že odborníci prichádzajú na Slovensko na celý semester, čo vytvára priestor okrem pedagogickej
činnosti aj na spoločný výskum. "Pre naše vysoké školstvo je veľmi dôležité spolupracovať aj so
zahraničnými univerzitami, porovnávať svoje pedagogické postupy a pracovať na spoločných
výskumných projektoch. Rovnako dôležité je poskytnúť túto príležitosť aj študentom, doktorandom a
mladým učiteľom, pre ktorých môže byť takéto stretnutie motivujúce pre ich ďalší profesionálny rozvoj,"
vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.
Do projektu sa vlani zapojila aj Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá počas zimného semestra
2013/2014 na svojej pôde hosťovala profesora ekonomickej geografie Johna Picklesa z University of
North Carolina. Prínos jeho pobytu hodnotí profesor Milan Buček z Ekonomickej univerzity v
Bratislave: "Naším dlhodobým cieľom je byť súčasťou výskumných sietí s najvýznamnejšími
európskymi a americkými vedcami. Vďaka podpore z Nadácie VÚB sme túto víziu mohli naplniť a naši
študenti tak v osobe profesora Johna Picklesa získali nielen skvelého učiteľa a mentora, ale aj jedinečnú
príležitosť zažiť atmosféru zahraničnej vysokej školy na pôde svojej alma mater. Spolupráca pokračuje
pozvaním troch pracovníkov našej katedry do Severnej Karolíny."
O grant sa môžu uchádzať slovenské vysoké školy, univerzity, fakulty a katedry s ekonomickým
zameraním, ktoré svoj návrh na pôsobenie zahraničného profesora podajú do 31. októbra 2014. O
udelení finančnej podpory rozhodne odborná porota zložená z renomovaných zahraničných odborníkov,
pričom do úvahy bude brať najmä vedeckú erudovanosť navrhovaného kandidáta, ako aj ciele a zámery
spoločnej vedecko-výskumnej činnosti pozývajúcej školy a hosťujúceho profesora. Nadácia VÚB uhradí
mzdové a cestovné náklady pozvaného profesora, ako aj náklady na jeho účasť na zahraničných
vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na Slovensku. Viac informácii a prihlášky pre univerzity
sú k dispozícii na www.nadaciavub.sk.
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29. Vysoké školy budú hosťovať zahraničných profesorov
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 09/04/2014; euractiv.sk; Redakcia]
Vysoké školy s ekonomickým zameraním si aj tento rok môžu do svojich radov pozvať renomovaných
zahraničných profesorov podľa vlastného výberu. Umožní im to otvorená grantová schéma, ktorú
každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB.
Budúci ekonómovia, finančníci či manažéri tak získajú jedinečnú príležitosť absolvovať semestrálne
štúdium vybraného predmetu pod vedením zahraničného odborníka. Nadácia VÚB uhradí dvom
vysokým školám náklady spojené s hosťovaním profesora do výšky 45 000 eur.
Myšlienku intenzívnej spolupráce našich ekonomických vysokých škôl s významnými zahraničnými
odborníkmi podporuje Nadácia VÚB od roku 2009. Doteraz na hosťovanie profesorov, prevažne z Veľkej
Británie, Francúzska a USA, poskytla deväť grantov v hodnote takmer 400 000 eur. Výhodou pre školy
je, že odborníci prichádzajú na Slovensko na celý semester, čo vytvára priestor okrem pedagogickej
činnosti aj na spoločný výskum.
"Pre naše vysoké školstvo je veľmi dôležité spolupracovať aj so zahraničnými univerzitami, porovnávať
svoje pedagogické postupy a pracovať na spoločných výskumných projektoch. Rovnako dôležité je
poskytnúť túto príležitosť aj študentom, doktorandom a mladým učiteľom, pre ktorých môže byť takéto
stretnutie motivujúce pre ich ďalší profesionálny rozvoj," vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa
generálneho riaditeľa VÚB banky.
Do projektu sa vlani zapojila aj Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá počas zimného semestra
2013/2014 na svojej pôde hosťovala profesora ekonomickej geografie Johna Picklesa z University of
North Carolina.

Prínos jeho pobytu hodnotí profesor Milan Buček z Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Naším
dlhodobým cieľom je byť súčasťou výskumných sietí s najvýznamnejšími európskymi a americkými
vedcami. Vďaka podpore z Nadácie VÚB sme túto víziu mohli naplniť a naši študenti tak v osobe
profesora Johna Picklesa získali nielen skvelého učiteľa a mentora, ale aj jedinečnú príležitosť zažiť
atmosféru zahraničnej vysokej školy na pôde svojej alma mater. Spolupráca pokračuje pozvaním troch
pracovníkov našej katedry do Severnej Karolíny."
O grant sa môžu uchádzať slovenské vysoké školy, univerzity, fakulty a katedry s ekonomickým
zameraním, ktoré svoj návrh na pôsobenie zahraničného profesora podajú do 31. októbra 2014. O
udelení finančnej podpory rozhodne odborná porota zložená z renomovaných zahraničných odborníkov,
pričom do úvahy bude brať najmä vedeckú erudovanosť navrhovaného kandidáta, ako aj ciele a zámery
spoločnej vedecko-výskumnej činnosti pozývajúcej školy a hosťujúceho profesora.
Nadácia VÚB uhradí mzdové a cestovné náklady pozvaného profesora, ako aj náklady na jeho účasť na
zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na Slovensku. Viac informácii a prihlášky
pre univerzity sú k dispozícii na www.nadaciavub.sk.
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30. Odborná porota ocenenia Hypotéka roka
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 10/04/2014; 14/2014; s.: 7; Financovanie bývania; Redakcia]
Oporadí v jednotlivých produktových kategóriách rozhodovala deväťčlenná odborná porota. Jej členovia
sa rozhodovali na základe vlastných znalostí jednotlivých produktov a dodaných podkladov.
Peter Kolárik spoluzakladateľ TotalMoney.sk
Je to internetová stránka na porovnanie a predaj úverových a sporiacich produktov, bežných účtov,
poistení a energií pre domácnosti, jej cieľom je poskytovať objektívne a nestranné informácie o
finančných produktoch a ich porovnanie. V TotalMoney má na starosti analýzu produktov, obchod a
spoluprácu s partnermi. V minulosti pracoval v bankovníctve ako analytik pre riadenie kreditných rizík,
neskôr ako produktový manažér a obchodný riaditeľ pre kreditné karty.
Juraj Lang predseda predstavenstva Inštitútu finančnej gramotnosti a vzdelávania a spoluautor
publikácie Finančná gramotnosť pre každého
Je absolventom Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1991 pôsobil
v súkromnom sektore, v rokoch 2004 - 2009 pracoval na manažérskych pozíciách v komerčnej banke.
Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania sa zaoberá vzdelávaním širokej verejnosti najmä v oblasti
finančnej gramotnosti a tiež prevenciou neúmerného zadlžovania, ktoré môže viesť k exekúciám a
následne k ťažkým životným situáciám jednotlivcov a celých rodín.
Maroš Ovčarik expert portálu FinancnaHitparada.sk
Po skončení školy získal skúsenosti na riadiacich pozíciách vo viacerých bankách. Tie aktívne využíva
pri budovaní porovnávacieho portálu FinancnaHitparada.sk. Patrí k najcitovanejším odborníkom na
financie v takmer všetkých relevantných médiách. Portál si zakladá na tom, aby svojim návštevníkom
ponúkol čo najpresnejšie porovnania. Ako jediný portál svojho druhu napríklad využíva metódu mystery
shoppingu, keď si zástupcovia Finančnej hitparády nechávajú v bankách ako klienti vypracovávať
konkrétne ponuky.
Ján Porázik hlavný analytik Fincentra
V spoločnosti Fincentrum pôsobí od roku 2010. Ako hlavný analytik zastrešuje produktovú podporu pre
dynamicky sa rozvíjajúci obchodný tím spoločnosti. Medzi jeho úlohy patrí komunikácia s finančnými
inštitúciami, podieľanie sa na vývoji exkluzívnych produktov či prezentovanie spoločnosti v televíznych a
printových médiách. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského so zameraním na
matematiku a manažment. V oblasti finančného sprostredkovania pôsobil už počas štúdia na vysokej
škole.
Milan Repka predseda predstavenstva a riaditeľ Fincentra Slovensko
Od júna 2007 je zodpovedný za jeho rozvoj na Slovensku. Vyštudoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v
Trnave. Od roku 1998 bol zamestnaný v Prvej stavebnej sporiteľni, kde sa vypracoval na pozíciu
okresného riaditeľa pre oblasť Bratislava. Pred príchodom do Fincentra pôsobil v bankovom sektore.
Fincentrum sa na Slovensku stalo pod jeho vedením jednou z najrýchlejšie rastúcich finančno-

sprostredkovateľských spoločností a dynamicky znižuje obratový náskok konkurencie. V rokoch 2012 a
2013 sa Fincentrum stalo najväčším nezávislým sprostredkovateľom hypoték.
Ján Šebo pôsobí na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
Vyučuje predmety zamerané na verejné financie, penzijnú ekonómiu a financie. Vo výskume sa venuje
súkromným dôchodkovým schémam, sporeniu a investovaniu. Pôsobí ako finančný expert Európskej
komisie v pracovnej skupine FSUG (Financial Services User Group) a ako člen OPSG (Occupational
Pension Stakeholder Group) EIOPA vo Frankfurte. Je členom Inštitútu sporenia a investovania a
doživotným členom American Association of Individual Investors.
Pavol Škoda lektor a metodik projektu Škola rodinných financií
Ide o prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku zameraný na edukáciu priamo v
komunitách. Škola rodinných financií prináša zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život,
ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s akými sa v živote bežne str etávame a
ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny.
Ľuboslav Kačalka reportér TRENDU a autor edukatívneho seriálu Finančná sebaobrana
Stál pri zrode portálu o osobných financiách a kapitálových trhoch Investujeme. sk a päť rokov ho viedol.
Predtým pôsobil ako redaktor a editor spravodajstva v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici.
Absolvoval publicistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a marketingovú komunikáciu na
Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Postpromočne vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na
Technickej univerzite v Košiciach.
Ján Záborský vedúci redaktor TRENDU
V TRENDE pôsobí od roku 2000, od začiatku sa venuje finančnému sektoru, predovšetkým
poisťovníctvu a dôchodkovému sporeniu a tiež problematike starnutia obyvateľstva a jeho vplyvu na
verejné financie. Vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v špecializácii európska
integrácia.
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31. Nová výkonná riaditeľka (COO) v spoločnosti Asseco Solutions
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 09/04/2014; biznis; Redakcia]
Od 1. apríla 2014 sedí v kresle výkonnej riaditeľky spoločnosti Asseco Solutions Edita Angyalová. V
skupine ASSECO nejde o novú tvár. Do spoločnosti Asseco Slovakia (pozn.: materská firma Asseco
Solutions) nastúpila ešte v roku 2004, pričom 5 rokov pôsobila na poste finančnej riaditeľky, kde okrem
iného viedla aj úspešné projekty upisovania akcií spoločnosti na Varšavskej burze a sériu následných
akvizícií.
V apríli tohto roka prijala novú výzvu zo skupiny Asseco - stať sa výkonnou riaditeľkou Asseco Solutions
pre Slovenskú republiku a začleniť sa tak do medzinárodného predstavenstva spoločnosti.
Edita Angyalová študovala na bratislavskej Ekonomickej univerzite, ale na Podnikovohospodárskej
fakulte v Košiciach. Po štúdiu sa úspešne etablovala v regionálnej politike ako poslankyňa regionálneho
parlamentu Košického samosprávneho kraja a neskôr aj ako poslankyňa NR SR. Po pôsobení v Asseco
Slovakia odštartovala novú etapu kariéry v roku 2009 ako generálna riaditeľka v spoločnosti QEX, kde
bola takmer 5 rokov zodpovedná za riadenie celej spoločnosti s dvoma samostatnými divíziami (divíziu
reklamy aj systémov).
Asseco Solutions minulý rok prvýkrát prekročilo hranice Čiech a Slovenska, keď spoločnosť rozšírila
svoju pôsobnosť na trhy v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku, čo sa odrazilo aj v novej štruktúre
predstavenstva:
Markus Haller predseda predstavenstva (CEO), zodpovedný za celú skupinu
Edita Angyalová výkonná riaditeľka (COO) zodpovedná za riadenie v SR
Jiří Hub výkonný riaditeľ (COO) zodpovedný za riadenie v ČR
Holger Nawratil výkonný riaditeľ (COO) pre krajiny hovoriace po nemecky

Thomas Stiegler finančný riaditeľ (CFO) zodpovedný za finančné riadenie v celej skupine
Thorsten Reuper technický riaditeľ (CTO) zodpovedný za produktovú stratégiu a smerovanie produktov
Zdroj - Asseco Solutions
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32. Radoslav Procházka predstavil prípravný výbor svojej novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 17:00; 13/04/2014; Žurnál Rádia Regina; z domova]
Viera Polešovská, moderátorka RTVS: "Nezaradený poslanec Národnej rady Radoslav Procházka
predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany. Primátorku Prievidze
Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave Katarínu Čéfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce predstaviť po
Veľkonočných sviatkoch."
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33. Prípravný výbor strany R. Procházku
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 13/04/2014; Správy RTVS; z domova]
Janette Štefánková, moderátorka: "Radoslav Procházka predstavil členky prípravného výboru jeho
politickej strany. Sú nimi primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová. Reprezentujú
regionálny princíp a odborné zázemie strany. Podrobný program a kompletnú personálnu zostavu strany
predstaví Radoslav Procházka pri jej registrácii, respektíve ustanovujúcom sneme. Najbližšie voľby, do
ktorých sa chcú zapojiť, budú tohtoročné komunálne voľby."
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34. Prehľad správ – Procházkov prípravný tím
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 13/04/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]
Katarína Ščepánová, moderátorka: "Poslanec Národnej rady Radoslav Procházka predstavil v Banskej
Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a
prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu
Cséfalvayovú."
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35. Všetky Procházkove ženy: Tieto už ulovil do svojej politickej siete
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 13/04/2014; Slovensko; TASR]
BANSKÁ BYSTRICA – Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil
dnes v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu
Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Katarínu Cséfalvayovú.
Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka predstaviť pri začiatku zbierania podpisov
potrebných na registráciu strany. To by mali slávnostne odštartovať v týždni po veľkonočných sviatkoch
v Prešove.
Macháčková zdôraznila, že zatiaľ nepôsobila v žiadnej politickej strane. V novej strane vidí šancu a novú
nádej pre Slovensko. "Ľudia sú apatickí, sklamaní a znechutení. Prejavuje sa nedôvera voči politikom,
nechuť meniť veci. Prichádzame, aby sme ukázali, že sa to dá robiť aj inak," podotkla. V strane chce
využiť najmä svoje skúsenosti z postu primátorky, ale aj poslankyne Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Členka prípravného výboru novej strany a primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Zdroj - TASR -

Dušan Hein
"Ja osobne som si pre seba nikdy politickú kariéru nepredstavovala, ale teraz prichádza nová
alternatíva, ktorú pán Procházka predostiera. Dáva šancu ľuďom zapojiť sa bez politickej minulosti,
ľuďom mladým, ľuďom s kvalitným vzdelaním, odborníkom, a preto je mi veľkou cťou, že práve do tohto
tímu ľudí prizval práve mňa," povedala Cséfalvayová.
Procházka poznamenal, že priestor a šancu chce dať novej generácii ľudí, ktorí si svoju autoritu a
uznanie vybudovali vlastnou prácou. Macháčková podľa neho reprezentuje schopnosť nezávislého
človeka presadiť sa v regióne poctivou a aktívnou prácou. "Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako
chceme, aby vyzeralo naše odborné zázemie," podotkol Procházka.
Členka prípravného výboru novej strany a prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová. Zdroj - TASR - Dušan Hein
"Poslanie našej strany ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami," uviedol Procházka
s tým, že jednou má byť územný princíp, teda rovnomerné pôsobenie po všetkých kútoch Slovenska, a
druhou majú byť pracovné skupiny pre desať oblastí verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať
situáciu a pripravovať program.
Každý región si totiž podľa jeho názoru vyžaduje iné riešenia a preto musia byť "šité na mieru".
Popis foto: Radoslav Procházka a členovia prípravného výboru novej strany, Katarína Macháčková a
Katarína Cséfalvayová tlačová konferencia. Zdroj - TASR - Dušan Hein
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36. Radoslav Procházka predstavil ženský tandem v prípravnom výbore svojej
novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 13/04/2014; Slovensko; TASR]
BANSKÁ BYSTRICA – Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil
dnes v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany – primátorku Prievidze Katarínu
Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Katarínu Cséfalvayovú.
Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka predstaviť pri začiatku zbierania podpisov
potrebných na registráciu strany. To by mali slávnostne odštartovať v týždni po veľkonočných sviatkoch
v Prešove.
Macháčková zdôraznila, že zatiaľ nepôsobila v žiadnej politickej strane. V novej strane vidí šancu a novú
nádej pre Slovensko. "Ľudia sú apatickí, sklamaní a znechutení. Prejavuje sa nedôvera voči politikom,
nechuť meniť veci. Prichádzame, aby sme ukázali, že sa to dá robiť aj inak," podotkla. V strane chce
využiť najmä svoje skúsenosti z postu primátorky, ale aj poslankyne Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Členka prípravného výboru novej strany a primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Zdroj - TASR Dušan Hein
"Ja osobne som si pre seba nikdy politickú kariéru nepredstavovala, ale teraz prichádza nová
alternatíva, ktorú pán Procházka predostiera. Dáva šancu ľuďom zapojiť sa bez politickej minulosti,
ľuďom mladým, ľuďom s kvalitným vzdelaním, odborníkom, a preto je mi veľkou cťou, že práve do tohto
tímu ľudí prizval práve mňa," povedala Cséfalvayová.
Procházka poznamenal, že priestor a šancu chce dať novej generácii ľudí, ktorí si svoju autoritu a
uznanie vybudovali vlastnou prácou. Macháčková podľa neho reprezentuje schopnosť nezávislého
človeka presadiť sa v regióne poctivou a aktívnou prácou. "Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako
chceme, aby vyzeralo naše odborné zázemie," podotkol Procházka.
Členka prípravného výboru novej strany a prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová. Zdroj - TASR - Dušan Hein
"Poslanie našej strany ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami," uviedol Procházka

s tým, že jednou má byť územný princíp, teda rovnomerné pôsobenie po všetkých kútoch Slovenska, a
druhou majú byť pracovné skupiny pre desať oblastí verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať
situáciu a pripravovať program.
Každý región si totiž podľa jeho názoru vyžaduje iné riešenia a preto musia byť "šité na mieru".
Popis foto: Radoslav Procházka a členovia prípravného výboru novej strany, Katarína Macháčková a
Katarína Cséfalvayová tlačová konferencia. Zdroj - TASR - Dušan Hein
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37. Katarína Macháčková je v prípravnom výbore Procházkovej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/04/2014; Prievidza - Spravodajstvo; sita]
Názov a logo nového politického subjektu budú známe po Veľkej noci.
PRIEVIDZA. Prípravný výbor vznikajúcej politickej strany poslanca Národnej rady SR Radoslava
Procházku tvoria okrem neho primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka fakulty
Medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová. Procházka ho
predstavil na tlačovej besede s tým, že názov, logo aj ďalších členov strany predstaví v týždni po Veľkej
noci v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na zaregistrovanie strany. Názov strany by mal
odrážať vnútorné usporiadanie aj poslanie novej strany.
Koordináciu regiónov bude mať na starosti jeden z podpredsedov strany a ďalší podpredseda bude
koordinovať pracovné skupiny pre program.
"Pani doktorka Macháčková reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne
poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako chceme, aby
vyzeralo naše odborné zázemie," povedal Procházka.
Úlohou prípravného výboru je okrem administratívnych úkonov súvisiacich so vznikom strany príprava
stanov a základných rysov programu a usporiadať ustanovujúci snem.
sita
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38. Radoslav Procházka dnes predstavil členov prípravného výboru jeho novej
strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Lumen, 17:30; 13/04/2014; Infolumen; z domova; Monika
Majerová]
Kristína Hatarová, moderátorka: "Radoslav Procházka dnes v Banskej Bystrici predstavil členov
prípravného výboru jeho novej strany. Názov zatiaľ odmietol povedať. Ide o nezávislé kandidátky, ktoré
majú reprezentovať aj základnú filozofiu strany, dať šancu ľuďom bez veľkej politickej minulosti.
Orientovať sa bude napravo od stretu a plniť by mala funkciu ľudovej strany, Zameraná bude teda na
občana a jeho potreby."
Monika Majerová, redaktorka: "Líder strany Radoslav Procházka logo ani názov strany neprezradil.
Oficiálne tak urobí až po veľkonočných sviatkoch v Prešove, kde začne zbierať prvé podpisy pod
registráciu svojej strany. Jej filozofia je ale jasná."
Radoslav Procházka, zakladateľ strany: "Dosiahnuť jednoduchý a spoľahlivý štát, ktorý nehovorí ľuďom
ako majú žiť, ale ktorý všetkým svojim občanov, za rovnakých podmienok, poskytuje kvalifikovanú
verejnú službu."
Monika Majerová, redaktorka: "Pomôcť napĺňať tieto ambície novovzniknutej strany mu má aj primátorka
Prievidze Katarína Macháčková. Tá pôsobí ako nezávislá v komunálnej politike už 12 rokov a je
presvedčená, že s týmito skúsenosťami môže v novej strane len uspieť."
Katarína Macháčková, primátorka Prievidze: "Z môjho pohľadu ľudia stratili dôveru voči politikom, sú
apatickí, nešťastní a potrebujú nádej na to, že na Slovensku sa veci zmenia a práve túto nádej by som
chcela dať."

Monika Majerová, redaktorka: "Členkou prípravného výboru sa stal aj prodekanka pre zahraničné vzťahy
na Ekonomickej univerzite v Bratislave Katarína Cséfalvayová. Jej prednosťou má byť orientácia na
poli medzinárodných vzťahov a ekonomická sféra."
Katarína Cséfalvayová, prodekanka pre zahraničné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave:
"Mňa osobne vždy mrzí, keď mi študenti povedia, určite nie zostať na Slovensku. Tak by som bola veľmi
rada a toto beriem aj za také svoje poslanie, aby tu tí ľudia zostávali, pretože práve tu ich potrebujeme,
nie v zahraničí."
Monika Majerová, redaktorka: "Politológ Martin Klus vníma dnešnú tlačovú konferenciu ako dobrý
reklamný ťah zo strany Radoslava Procházku. Ten bol po prezidentských voľbách zvyknutý na mediálny
rozruch a potrebuje ho podľa politológových slov aj okolo svojej strany."
Martin Klus, politológ: "Uvidíme, to naozaj dôležité sa asi dozvieme až v tom Prešove, tak ako bolo
avizované"
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39. Procházka ukázal programové zásady
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 14/04/2014; 87/2014; s.: 4; Spravodajstvo; Daniel Vražda]
Budúca strana pracuje na filtri pre členov. Nemajú byť pohodlní.
BANSKÁ BYSTRICA. Názov a logo novej strany predstaví Radoslav Procházka v Prešove až na budúci
týždeň pri oficiálnom začiatku zberu podpisov. Šéf prípravného výboru predstavil v nedeľu len pracovnú
programovú a ideovú orientáciu budúcej strany. Potvrdil, že názov by nemal obsahovať prívlastky ako
demokratická, konzervatívna či ľudová. "Chceme sa vrátiť k pôvodnému étosu ľudových strán.
Poskytovať záštitu a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Stáť na strane menších proti veľkým, ktorí od štátu
takú pomoc nepotrebujú. Vrátiť štát tým, ktorým patrí," vyhlásil. Základným programovým cieľom je
jednoduchý a spoľahlivý štát. Úlohou štátu je plniť len funkcie, ktoré dokáže plniť lepšie ako jednotlivci,
rodiny, obce či spolky.
Prelustrujú
Nových členov a funkcionárov chce strana filtrovať. Bývalý poslanec KDH a neúspešný kandidát na
prezidenta Procházka tvrdí, že je dôležité, aby mali autoritu, odborné skúsenosti a silný životný príbeh.
Definoval to ako potvrdenú schopnosť uprednostniť princíp pred osobným pohodlím. "Jedným z veľmi
efektívnych nástrojov je internet a webová stránka Ústavu pamäti národa," odpovedal na otázku, či
využijú aj lustrácie.
Dve posily
K Andrejovi Hrnčiarovi a Miroslavovi Beblavému pribudli členky prípravného výboru, primátorka
Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová. Macháčková pôsobí v komunálnej politike ako nezávislá
12 rokov. Je aj poslankyňou trenčianskej župy a v spojení samosprávnych funkcií vidí aj výhodu pri
prípadnom pôsobení v parlamente. "Budeme trvať na princípe jeden plat z verejných zdrojov," dodal
Procházka. Cséfalvayová neuvažovala o politickej kariére, ale oslovila ju Procházkova vízia mladých
odborníkov bez politickej minulosti. Procházka ešte nevie, či strana postaví kandidátov na primátorov vo
všetkých krajských mestách. Daniel Vražda
© SME
Základnou hodnotou je rovnosť občanov v slobode, v dôstojnosti a v práve na prístup k verejným
dobrám.
Z pripravovaného programu
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40. Procházka predstavil prvých členov novej strany: Šancu dáva politickým
nováčikom!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 13/04/2014; topky.sk; TASR]

Pošlite nám tip BANSKÁ BYSTRICA – Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka
(nezaradený) predstavil dnes v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany –
primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú.
Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka predstaviť pri začiatku zbierania podpisov
potrebných na registráciu strany. To by mali slávnostne odštartovať v týždni po veľkonočných sviatkoch
v Prešove. Macháčková zdôraznila, že zatiaľ nepôsobila v žiadnej politickej strane. V novej strane vidí
šancu a novú nádej pre Slovensko. "Ľudia sú apatickí, sklamaní a znechutení. Prejavuje sa nedôvera
voči politikom, nechuť meniť veci. Prichádzame, aby sme ukázali, že sa to dá robiť aj inak," podotkla. V
strane chce využiť najmä svoje skúsenosti z postu primátorky, ale aj poslankyne Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
"Ja osobne som si pre seba nikdy politickú kariéru nepredstavovala, ale teraz prichádza nová
alternatíva, ktorú pán Procházka predostiera. Dáva šancu ľuďom zapojiť sa bez politickej minulosti,
ľuďom mladým, ľuďom s kvalitným vzdelaním, odborníkom, a preto je mi veľkou cťou, že práve do tohto
tímu ľudí prizval práve mňa," povedala Cséfalvayová.
Procházka poznamenal, že priestor a šancu chce dať novej generácii ľudí, ktorí si svoju autoritu a
uznanie vybudovali vlastnou prácou. Macháčková podľa neho reprezentuje schopnosť nezávislého
človeka presadiť sa v regióne poctivou a aktívnou prácou. "Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako
chceme, aby vyzeralo naše odborné zázemie," podotkol Procházka. "Poslanie našej strany ako siete
spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v mojom návrhu na jej vnútorné
usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami," uviedol Procházka s tým, že jednou má byť
územný princíp, teda rovnomerné pôsobenie po všetkých kútoch Slovenska, a druhou majú byť
pracovné skupiny pre desať oblastí verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a pripravovať
program. Každý región si totiž podľa jeho názoru vyžaduje iné riešenia a preto musia byť "šité na mieru".
Zdielať článok na Facebooku
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41. Procházka sa obklopil múdrymi Katarínami
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 13/04/2014; eTREND; SITA]
13.04.2014 | SITA
Prípravný výbor vznikajúcej politickej strany poslanca Národnej rady SR Radoslava Procházku tvoria
okrem neho primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová.
R. Procházka obe dámy predstavil na dnešnej tlačovej besede s tým, že názov, logo aj ďalších členov
strany predstaví v týždni po Veľkej noci v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na
zaregistrovanie strany. Názov strany by mal odrážať vnútorné usporiadanie aj poslanie novej strany.
Pripravovaná strana má podľa Procházku nadviazať na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja
kultúrneho, duchovného a hospodárskeho rozvoja národného a občianskeho spoločenstva.
"Poslanie našej strany ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami. Vertikálnou osou je
územný princíp, čiže rovnomerné pôsobenie vo všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne
bunky. Rovnako dôležitou je ale horizontála – programová os, čiže pracovné skupiny pre desať oblastí
verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a pripravovať program," povedal Procházka s
tým, že nie vždy každý región potrebuje to isté a riešenia musia byť "šité na mieru" konkrétnym
potrebám toho-ktorého regiónu.
Na čele regionálnych centier strany budú podľa neho stáť výrazné miestne osobnosti a vo vedení
pracovných skupín budú odborné autority. Koordináciu regiónov bude mať na starosti jeden z
podpredsedov strany a ďalší podpredseda bude koordinovať pracovné skupiny pre program.
"Pani doktorka Macháčková reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne
poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako chceme, aby
vyzeralo naše odborné zázemie," povedal R. Procházka.
Úlohou prípravného výboru je okrem administratívnych úkonov súvisiacich so vznikom strany príprava
stanov a základných rysov programu a usporiadať ustanovujúci snem. Podrobný program strany a jej

kompletná personálna zostava sa predstaví pri jej registrácii alebo na ustanovujúcom sneme. Strana sa
má zapojiť už do tohtoročných komunálnych volieb. Otázka, či vo všetkých krajských mestách postavia
vlastného kandidáta, je však podľa R. Procházku predčasná.
Potenciálnych nových členov novej strany si chcú preverovať, pričom "filtračný mechanizmus" má
využívať aj informácie z internetu. Ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov R. Procházka spomenul
Google a webstránku Ústavu pamäti národa. "Naozaj je pre nás dôležité, aby priestor dostali ľudia, ktorí
sa opierajú o autoritu, ktorú si vybudovali vlastnou robotou. Ľudia so silným životným príbehom a silnou
odbornou skúsenosťou," povedal R. Procházka, pričom ako základ silného životného príbehu chápe
uprednostnenie princípu pred osobným pohodlím.
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42. Radoslav Procházka predstavil prípravný výbor svojej novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 13/04/2014; teraz.sk; TASR]
Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka predstaviť pri začiatku zbierania podpisov
potrebných na registráciu strany.
Banská Bystrica 13. apríla (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka
(nezaradený) predstavil dnes v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany –
primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú.
Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka predstaviť pri začiatku zbierania podpisov
potrebných na registráciu strany. To by mali slávnostne odštartovať v týždni po veľkonočných sviatkoch
v Prešove.
Macháčková zdôraznila, že zatiaľ nepôsobila v žiadnej politickej strane. V novej strane vidí šancu a novú
nádej pre Slovensko. "Ľudia sú apatickí, sklamaní a znechutení. Prejavuje sa nedôvera voči politikom,
nechuť meniť veci. Prichádzame, aby sme ukázali, že sa to dá robiť aj inak," podotkla. V strane chce
využiť najmä svoje skúsenosti z postu primátorky, ale aj poslankyne Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
"Ja osobne som si pre seba nikdy politickú kariéru nepredstavovala, ale teraz prichádza nová
alternatíva, ktorú pán Procházka predostiera. Dáva šancu ľuďom zapojiť sa bez politickej minulosti,
ľuďom mladým, ľuďom s kvalitným vzdelaním, odborníkom, a preto je mi veľkou cťou, že práve do tohto
tímu ľudí prizval práve mňa," povedala Cséfalvayová.
Procházka chce dať šancu novej generácii ľudí
Procházka poznamenal, že priestor a šancu chce dať novej generácii ľudí, ktorí si svoju autoritu a
uznanie vybudovali vlastnou prácou. Macháčková podľa neho reprezentuje schopnosť nezávislého
človeka presadiť sa v regióne poctivou a aktívnou prácou. "Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako
chceme, aby vyzeralo naše odborné zázemie," podotkol Procházka.
"Poslanie našej strany ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami," uviedol Procházka
s tým, že jednou má byť územný princíp, teda rovnomerné pôsobenie po všetkých kútoch Slovenska, a
druhou majú byť pracovné skupiny pre desať oblastí verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať
situáciu a pripravovať program. Každý región si totiž podľa jeho názoru vyžaduje iné riešenia a preto
musia byť "šité na mieru".
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43. Procházka predstavil ľudí z prípravného výboru jeho novej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 13/04/2014; Spravodajstvo; SITA]
Prípravný výbor vznikajúcej politickej strany poslanca Národnej rady Radoslava Procházku tvoria okrem
neho primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka fakulty Medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová.
Radoslav Procházka.

Autor - Boris Macko, Pravda
Procházka ho predstavil na nedeľnej tlačovej besede s tým, že názov, logo aj ďalších členov strany
predstaví v týždni po Veľkej noci v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na zaregistrovanie
strany. Názov strany by mal odrážať vnútorné usporiadanie aj poslanie novej strany.
Pripravovaná strana má podľa Procházku nadviazať na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja
kultúrneho, duchovného a hospodárskeho rozvoja svojho národného a občianskeho spoločenstva.
"Poslanie našej strany, ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom, sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami. Vertikálnou osou je
územný princíp, čiže rovnomerné pôsobenie vo všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne
bunky. Rovnako dôležitou je ale horizontála – programová os, čiže pracovné skupiny pre desať oblastí
verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a pripravovať program," povedal Procházka s
tým, že nie vždy každý región potrebuje to isté a riešenia musia byť "šité na mieru" konkrétnym
potrebám toho-ktorého regiónu.
Na čele regionálnych centier strany budú podľa neho stáť výrazné miestne osobnosti a vo vedení
pracovných skupín budú výrazné odborné autority. Koordináciu regiónov bude mať na starosti jeden z
podpredsedov strany a ďalší podpredseda bude koordinovať pracovné skupiny pre program.
"Pani doktorka Macháčková reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne
poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako chceme, aby
vyzeralo naše odborné zázemie," povedal Procházka.
Úlohou prípravného výboru je okrem administratívnych úkonov súvisiacich so vznikom strany príprava
stanov a základných rysov programu a usporiadať ustanovujúci snem. Podrobný program strany a jej
kompletná personálna zostava sa predstaví pri jej registrácii, respektíve ustanovujúcom sneme.
Najbližšie voľby, do ktorých sa má Procházkova strana zapojiť, budú tohtoročné komunálne voľby. "Čo
sa týka našich kandidátov do komunálnych volieb, krajské mestá sú pre nás veľmi dôležité," uviedol
Procházka. Otázka, či vo všetkých postavia vlastného kandidáta, je však podľa neho predčasná.
Potenciálnych nových členov novej strany si chcú preverovať, pričom "filtračný mechanizmus" má
využívať aj informácie z internetu. Ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov Procházka spomenul Google
a webstránku Ústavu pamäti národa. "Naozaj je pre nás dôležité, aby priestor dostali ľudia, ktorí sa
opierajú o autoritu, ktorú si naozaj vybudovali vlastnou robotou. Ľudia so silným životným príbehom a
silnou odbornou skúsenosťou," povedal Procházka, pričom ako základ silného životného príbehu chápe
uprednostnenie princípu pred osobným pohodlím.

Späť na obsah

44. Radoslav Procházka predstavil výbor svojej politickej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 13/04/2014; Slovensko; SITA]
Neúspešný prezidentský kandidát Radoslav Procházka. Foto: SITA/Ján Slovák
BANSKÁ BYSTRICA 13. apríla (WEBNOVINY) - Prípravný výbor vznikajúcej politickej strany poslanca
Národnej rady SR Radoslava Procházku tvoria okrem neho primátorka Prievidze Katarína Macháčková
a prodekanka fakulty Medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Cséfalvayová. Procházka ho predstavil na dnešnej tlačovej besede s tým, že názov, logo aj ďalších
členov strany predstaví v týždni po Veľkej noci v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na
zaregistrovanie strany. Názov strany by mal odrážať vnútorné usporiadanie aj poslanie novej strany.
Štúrovské chápanie
Pripravovaná strana má podľa Procházku nadviazať na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja
kultúrneho, duchovného a hospodárskeho rozvoja svojho národného a občianskeho spoločenstva.
"Poslanie našej strany, ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom, sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami. Vertikálnou osou je
územný princíp, čiže rovnomerné pôsobenie vo všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne
bunky. Rovnako dôležitou je ale horizontála – programová os, čiže pracovné skupiny pre desať oblastí
verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a pripravovať program," povedal Procházka s
tým, že nie vždy každý región potrebuje to isté a riešenia musia byť "šité na mieru" konkrétnym
potrebám toho-ktorého regiónu.
Na čele regionálnych centier strany budú podľa neho stáť výrazné miestne osobnosti a vo vedení

pracovných skupín budú výrazné odborné autority. Koordináciu regiónov bude mať na starosti jeden z
podpredsedov strany a ďalší podpredseda bude koordinovať pracovné skupiny pre program.
Program strany
"Pani doktorka Macháčková reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne
poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako chceme, aby
vyzeralo naše odborné zázemie," povedal Procházka.
Úlohou prípravného výboru je okrem administratívnych úkonov súvisiacich so vznikom strany príprava
stanov a základných rysov programu a usporiadať ustanovujúci snem. Podrobný program strany a jej
kompletná personálna zostava sa predstaví pri jej registrácii, respektíve ustanovujúcom sneme.
Najbližšie voľby, do ktorých sa má Procházkova strana zapojiť, budú tohtoročné komunálne voľby. "Čo
sa týka našich kandidátov do komunálnych volieb, krajské mestá sú pre nás veľmi dôležité," uviedol
Procházka. Otázka, či vo všetkých postavia vlastného kandidáta, je však podľa neho predčasná.
Potenciálnych nových členov novej strany si chcú preverovať, pričom "filtračný mechanizmus" má
využívať aj informácie z internetu. Ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov Procházka spomenul Google
a webstránku Ústavu pamäti národa. "Naozaj je pre nás dôležité, aby priestor dostali ľudia, ktorí sa
opierajú o autoritu, ktorú si naozaj vybudovali vlastnou robotou. Ľudia so silným životným príbehom a
silnou odbornou skúsenosťou," povedal Procházka, pričom ako základ silného životného príbehu chápe
uprednostnenie princípu pred osobným pohodlím.
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45. Radoslav Procházka predstavil výbor jeho politickej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 13/04/2014; Slovensko; SITA]
Neúspešný prezidentský kandidát Radoslav Procházka. Foto: SITA/Ján Slovák
BANSKÁ BYSTRICA 13. apríla (WEBNOVINY) - Prípravný výbor vznikajúcej politickej strany poslanca
Národnej rady SR Radoslava Procházku tvoria okrem neho primátorka Prievidze Katarína Macháčková
a prodekanka fakulty Medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína
Cséfalvayová. Procházka ho predstavil na dnešnej tlačovej besede s tým, že názov, logo aj ďalších
členov strany predstaví v týždni po Veľkej noci v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na
zaregistrovanie strany. Názov strany by mal odrážať vnútorné usporiadanie aj poslanie novej strany.
Štúrovské chápanie
Pripravovaná strana má podľa Procházku nadviazať na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja
kultúrneho, duchovného a hospodárskeho rozvoja svojho národného a občianskeho spoločenstva.
"Poslanie našej strany, ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom, sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami. Vertikálnou osou je
územný princíp, čiže rovnomerné pôsobenie vo všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne
bunky. Rovnako dôležitou je ale horizontála – programová os, čiže pracovné skupiny pre desať oblastí
verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a pripravovať program," povedal Procházka s
tým, že nie vždy každý región potrebuje to isté a riešenia musia byť "šité na mieru" konkrétnym
potrebám toho-ktorého regiónu.
Na čele regionálnych centier strany budú podľa neho stáť výrazné miestne osobnosti a vo vedení
pracovných skupín budú výrazné odborné autority. Koordináciu regiónov bude mať na starosti jeden z
podpredsedov strany a ďalší podpredseda bude koordinovať pracovné skupiny pre program.
Program strany
"Pani doktorka Macháčková reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne
poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako chceme, aby
vyzeralo naše odborné zázemie," povedal Procházka.
Úlohou prípravného výboru je okrem administratívnych úkonov súvisiacich so vznikom strany príprava
stanov a základných rysov programu a usporiadať ustanovujúci snem. Podrobný program strany a jej
kompletná personálna zostava sa predstaví pri jej registrácii, respektíve ustanovujúcom sneme.
Najbližšie voľby, do ktorých sa má Procházkova strana zapojiť, budú tohtoročné komunálne voľby. "Čo
sa týka našich kandidátov do komunálnych volieb, krajské mestá sú pre nás veľmi dôležité," uviedol
Procházka. Otázka, či vo všetkých postavia vlastného kandidáta, je však podľa neho predčasná.

Potenciálnych nových členov novej strany si chcú preverovať, pričom "filtračný mechanizmus" má
využívať aj informácie z internetu. Ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov Procházka spomenul Google
a webstránku Ústavu pamäti národa. "Naozaj je pre nás dôležité, aby priestor dostali ľudia, ktorí sa
opierajú o autoritu, ktorú si naozaj vybudovali vlastnou robotou. Ľudia so silným životným príbehom a
silnou odbornou skúsenosťou," povedal Procházka, pričom ako základ silného životného príbehu chápe
uprednostnenie princípu pred osobným pohodlím.
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46. Procházkova strana sa rozrastá. Kedy sa dozvieme jej ďalších členov?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 13/04/2014; Správy; SITA]
Novovznikajúca strana neúspešného kandidáta v prezidentských voľbách Radoslava Procházku začína
postupne nadobúdať viaceré črty. Líder strany predstaví ďalších členov už po Veľkej noci.
Prípravný výbor vznikajúcej politickej strany poslanca Národnej rady SR Radoslava Procházku tvoria
okrem neho primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka fakulty Medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová.
Procházka ho predstavil na dnešnej tlačovej besede s tým, že názov, logo aj ďalších členov strany
predstaví v týždni po Veľkej noci v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na zaregistrovanie
strany. Názov strany by mal odrážať vnútorné usporiadanie aj poslanie novej strany.
Poslanie
Pripravovaná strana má podľa Procházku nadviazať na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja
kultúrneho, duchovného a hospodárskeho rozvoja svojho národného a občianskeho spoločenstva.
"Poslanie našej strany, ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom, sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami. Vertikálnou osou je
územný princíp, čiže rovnomerné pôsobenie vo všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne
bunky," povedal Procházka.
"Rovnako dôležitou je ale horizontála – programová os, čiže pracovné skupiny pre desať oblastí
verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a pripravovať program," dodal s tým, že nie vždy
každý región potrebuje to isté a riešenia musia byť "šité na mieru" konkrétnym potrebám toho-ktorého
regiónu.
Zvolil vedenie
Na čele regionálnych centier strany budú podľa neho stáť výrazné miestne osobnosti a vo vedení
pracovných skupín budú výrazné odborné autority. Koordináciu regiónov bude mať na starosti jeden z
podpredsedov strany a ďalší podpredseda bude koordinovať pracovné skupiny pre program.
"Pani doktorka Macháčková reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne
poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako chceme, aby
vyzeralo naše odborné zázemie," povedal Procházka.
Úlohou prípravného výboru je okrem administratívnych úkonov súvisiacich so vznikom strany príprava
stanov a základných rysov programu a usporiadať ustanovujúci snem. Podrobný program strany a jej
kompletná personálna zostava sa predstaví pri jej registrácii, respektíve ustanovujúcom sneme.
Útočia na komunálne voľby
Najbližšie voľby, do ktorých sa má Procházkova strana zapojiť, budú tohtoročné komunálne voľby. "Čo
sa týka našich kandidátov do komunálnych volieb, krajské mestá sú pre nás veľmi dôležité," uviedol
Procházka.
Otázka, či vo všetkých postavia vlastného kandidáta, je však podľa neho predčasná. Potenciálnych
nových členov novej strany si chcú preverovať, pričom "filtračný mechanizmus" má využívať aj
informácie z internetu. Ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov Procházka spomenul Google a
webstránku Ústavu pamäti národa.
"Naozaj je pre nás dôležité, aby priestor dostali ľudia, ktorí sa opierajú o autoritu, ktorú si naozaj
vybudovali vlastnou robotou. Ľudia so silným životným príbehom a silnou odbornou skúsenosťou,"
povedal Procházka, pričom ako základ silného životného príbehu chápe uprednostnenie princípu pred
osobným pohodlím.
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47. Procházka predstavil svoj cieľ - jednoduchý a spoľahlivý štát
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/04/2014; Z domova; Daniel Vražda]
Stranu budú pomáhať prirpavovať primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Katarína
Cséfalvayová.
BANSKÁ BYSTRICA. Radoslav Procházka predstavuje vznikajúcu novú politickú stranu na rozdiel od
Lipšicovej Novy postupne.
Názov strany predstavia spolu s logom v Prešove až v týždni po Veľkej noci pri oficiálnom začiatku zberu
podpisov.
Procházka zatiaľ potvrdil len to, že názov by nemal obsahovať prívlastky ako demokratická,
konzervatívna, či ľudová. Ďalšie osobnosti budú predstavovať postupne.
Chce dať šancu novej generácii
Procházkov tím pracuje aj na mechanizme filtrácie nových členov a funkcionárov strany.
Tvrdí, že je dôležité, aby priestor dostali ľudia s autoritou, ktorú si vybudovali vlastnou prácou, odbornou
skúsenosťou a so silným životným príbehom.
Procházka to definoval ako potvrdenú schopnosť uprednostniť princíp pred osobným pohodlím.
"Jedným z veľmi efektívnych nástrojov je internet a webová stránka Ústavu pamäti národa je jedna z
vecí, ktoré treba využívať," reagoval na otázku, či využijú aj systém lustrácií.
K Andrejovi Hrnčiarovi a Miroslavovi Beblavému pribudli do Procházkovej zostavy v nedeľu v Banskej
Bystrici členky prípravného výboru primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová.
"Mojou úlohou je vytvoriť priestor a priviesť do verejnej služby novú generáciu," dodal Procházka.
Macháčková pôsobí v komunálnej politike bez straníckej príslušnosti dvanásť rokov. Prešla cez pozície
mestskej poslankyne až po primátorku mesta a poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Členka prípravného výboru strany tvrdí, že určite bude znovu kandidovať na post primátorky a v spojení
samosprávnych postov vidí výhodu v prípadnom pôsobení v parlamente.
"Budeme trvať na princípe jeden plat z verejných zdrojov," dodal Procházka.
Cséfalvayová pôvodne neuvažovala o politickej kariére, ale Procházkova vízia, v ktorej dáva možnosť
zapojiť sa mladým odborníkom bez politickej minulosti ju oslovila.
Zabojujú už v komunálnych voľbách
Už blížiace sa komunálne voľby preveria silu vznikajúcej strany.
Procházka ešte nevie, či postavia kandidátov na primátorov vo všetkých krajských mestách, ale má
ambíciu získať silné poverenie od ľudí.
Šéf prípravného výboru predstavil len základnú pracovnú hodnotovú programovú a ideovú orientáciu
budúcej strany.
"Chceme sa vrátiť k pôvodnému étosu ľudových strán. Poskytovať záštitu a pomoc tým, ktorí to
potrebujú. Stáť na strane menších, proti veľkým, ktorí od štátu takú pomoc nepotrebujú. Vrátiť štát tým,
ktorým patrí," vyhlásil Procházka.
Základnou hodnotou je rovnosť občanov v slobode, v dôstojnosti a v práve na prístup k verejným
dobrám, programovým cieľom je jednoduchý a spoľahlivý štát.
Základnými programovými zásadami strany sú úcta k tradíciám poctivej verejnej služby, ktorá má
prednosť pred záujmami politických strán alebo záujmovej skupiny, rovnosť pred zákonom a rovnosť
príležitostí, rovnováha princípov solidarity a subsidiarity.

To znamená, že úlohou štátu je plnenie len tých funkcií, ktoré dokáže plniť lepšie ako jednotlivci, rodiny,
obce či spolky.
Daniel Vražda
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48. Mená Procházkovho prípravného výboru novej strany sú známe
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 14/04/2014; Redakcia]
Názov strany a logo predstaví pri zbieraní podpisov.
BANSKÁ BYSTRICA/TASr
Poslanec Národnej rady (NR) SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil dnes v Banskej Bystrici
členov prípravného výboru svojej novej strany - primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a
prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu
Cséfalvayovú.
Názov strany ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka predstaviť pri začiatku zbierania podpisov
potrebných na registráciu strany. To by mali slávnostne odštartovať v týždni po veľkonočných sviatkoch
v Prešove.
Macháčková zdôraznila, že zatiaľ nepôsobila v žiadnej politickej strane. V novej strane vidí šancu a novú
nádej pre Slovensko. "Ľudia sú apatickí, sklamaní a znechutení. Prejavuje sa nedôvera voči politikom,
nechuť meniť veci. Prichádzame, aby sme ukázali, že sa to dá robiť aj inak," podotkla.
V strane chce využiť najmä svoje skúsenosti z postu primátorky, ale aj poslankyne Trenčianskeho
samosprávneho kraja. "Ja osobne som si pre seba nikdy politickú kariéru nepredstavovala, ale teraz
prichádza nová alternatíva, ktorú pán Procházka predostiera.
Dáva šancu ľuďom zapojiť sa bez politickej minulosti, ľuďom mladým, ľuďom s kvalitným vzdelaním,
odborníkom, a preto je mi veľkou cťou, že práve do tohto tímu ľudí prizval práve mňa," povedala
Cséfalvayová.
Procházka poznamenal, že priestor a šancu chce dať novej generácii ľudí, ktorí si svoju autoritu a
uznanie vybudovali vlastnou prácou. Macháčková podľa neho reprezentuje schopnosť nezávislého
človeka presadiť sa v regióne poctivou a aktívnou prácou. "Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako
chceme, aby vyzeralo naše odborné zázemie," podotkol Procházka.
Pre každého a na čokoľvek! Rýchle a dostupné pôžičky. Klikajte tu.
"Poslanie našej strany ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami," uviedol Procházka.
Jednou má byť územný princíp, teda rovnomerné pôsobenie po všetkých kútoch Slovenska, a druhou
majú byť pracovné skupiny pre desať oblastí verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a
pripravovať program. Každý región si totiž podľa jeho názoru vyžaduje iné riešenia a preto musia byť
"šité na mieru".
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49. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 14/04/2014; 87/2014; s.: 25; Z DOMOVA; JÁN FELIX]
- Rozlúčkové návštevy absolvuje prezident Ivan Gašparovič v Poľsku a v Českej republike.
- Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v relácii TA3 V politike uviedol že Slovensko začne s
prácami na spustení reverzného toku plynu aj napriek tomu, že žiadne záruky ešte nie sú.
- Na plynovú krízu sme dnes pripravení lepšie ako v roku 2009, povedal v relácii RTVS O 5 minút 12
minister hospodárstva Tomáš Malatinský.
- V prípade lokálnej vojny na Ukrajine môžu na Slovensko prísť až státisíce utečencov, čo je oveľa viac,
ako dokážeme prijať. V relácii televízie TA3 V politike to povedal šéf Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku Alexander Duleba.

- KDH podľa jeho predsedu Jána Figeľa nemohlo odmietnuť ponuku Smeru-SD na zmenu ústavy, ktorá
reprezentovala 40 podpisov opozičných poslancov NR SR. KDH sa so Smerom-SD dohodlo na
zakotvení manželstva v ústave a zmenách v justícii.
- Záujem Smeru-SD o riešenie problémov v justícii považuje podpredseda SDKÚ-DS Ivan Štefanec za
neúprimný.
- Poslanec NR SR Radoslav Procházka (nezaradený) predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného
výboru svojej novej strany
– primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú.
- Rezort spravodlivosti má viaceré výhrady k navrhovanej eurosmernici o procesných zárukách pre deti,
ktoré sú podozrivé alebo stíhané v trestnom konaní. Týmto návrhom sa pre spomínané deti majú v EÚ
zaviesť spoločné minimálne normy práv v rámci súdneho konania a konania o európskom zatýkacom
rozkaze.
- Ministerstvo školstva plánuje diskutovať s učiteľmi o tom, či chcú mať postavenie verejného činiteľa.
Túto otázku plánujú riešiť v rámci novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.
- Konkurz na špeciálneho prokurátora je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) iba paródiou
výberového konania. Do výberového konania sa totiž prihlásil len jeden uchádzač, podľa SaS "smutne
známy súčasný špeciálny prokurátor Dušan Kováčik".
- Necelá desiatka členov Strany občianskej ľavice (SOĽ) a vysokoškolákov pred budovou Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja spálila v kontajneri na odpad kópie výtlačkov najnovšieho čísla
schránkového mesačníka BBSK Náš kraj.
- Na Veľkonočný pondelok vyrazí historická električka Kométa na svoju prvú tohtoročnú jazdu. Električka
bude mať odchod zo stanice Poprad-Tatry o 8.38 s príchodom do Starého Smokovca o 9.13.
- Netradičný beh košickou zoologickou záhradou si môžu milovníci rekreačného športu užiť počas
Veľkonočnej nedele 20. apríla.
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50. MARTIN GUTTMAN OPUSTIŤ ZAMESTNANIE BOLO MOJE NAJLEPŠIE
ROZHODNUTIE!
[Téma: Ekonomická univerzita; next future; 10/04/2014; 04/2014; s.: 22,23,24,25; OSOBNOSŤ; Marek
Mittaš]
Autor - Marek Mittaš, Foto: archív Martina Guttmana
Učil ľudí na Slovensku, že pri relaxe a oddychu nemusíme len sedieť alebo ležať, ale dá sa aj ,,túliť".
Odišiel z dobre plateného miesta a vstúpil na dráhu podnikateľa. S víziou, húževnatosťou a rodinným
zázemím začal budovať svoj sen. Tak vznikla značka TULI reprezentujúca novú dimenziu ,,túlivého"
sedenia. Slovenský ,,self-made man" s medailou úspechu na krku.
Pán Guttman, šesť rokov ste pracovali v banke, potom prišli TULI vaky. Aký je rozdiel vyvíjať bankové
produkty a vlastný biznis? Je to iná forma zodpovednosti, poslania, radosti?
V roku 2008 som ukončil svoje pôsobenie v bankovom sektore a začal som robiť veci prvý raz v živote
skutočne sám pre seba. Keď vyvíjate nové veci, idete na 110 %, a to najmä v situáciách, keď všetko
robíte úplne sám. Prirodzene, aj v zamestnaní som robil veci na maximum, no až v podnikaní som zistil,
že byť osamelým vojakom v poli je na jednej strane skvelé, na druhej stane musíte robiť aj veci, ktoré
boli vždy veľkou neznámou. Nie je tu však žiadny šéf, žiadne čakanie na schvaľovanie nápadov. Vidím
omnoho väčší priestor na vlastnú kreativitu. Úlohy zadávam sám sebe a môžem sa slobodne rozhodnúť,
čo chcem vyvíjať a prototypovať. Stojím sám so svojimi snami a bez akýchkoľvek obmedzení.
Niekedy však nie je na škodu spoľahnúť sa aj na talent iných ľudí. To ste urobili v roku 2009, keď ste
naštartovali spoluprácu na vývoji vakov aj s dizajnérmi. Čo táto zmena priniesla? Je ešte kam posúvať
dizajn vakov?
Spolupráca s dizajnérmi priniesla nové produkty, ktoré na trhu neboli. Priniesli sme inovácie, ktoré ja
vnímam ako hlavný pohon vývoja našej značky TULI. Trh si žiada multifunkčné produkty. Aj preto treba
dizajn posúvať smerom k výrobkom, ktoré majú dve, tri a viac funkcií. Následne sa stáva produkt pre
používateľa hodnotnejší. Môže si kúpiť jeden výrobok, ktorý vyrieši štyri problémy. Je to efektívnejšia,
ekologickejšia, kreatívnejšia cesta a zároveň ide o skutočne atraktívny dizajnový koncept. Dnes sa
snažíme vyvíjať okrem vakov aj detské hracie podložky 3K. Ide o podložku skladateľnú na tunel,
úložisko na hračky, domček, dá sa pospájať do väčších segmentov a obsahuje minimálne šesť rôznych
účelov a tvarov. Hoci by sa zdalo, že sedací vak nie je možné ďalej kreovať, snažíme sa o to. Prišli sme
na trh s vakom pôsobiacim ako dizajnový doplnok, kde si dospelý človek vie sadnúť ako do kresla, pre
dieťa predstavuje hračku so skrýšou.

Ako prijala verejnosť vaše úplne prvé TULI vaky? Bolo ju potrebné presvedčiť, že pri relaxe sa možno aj
,,túliť", nielen sedieť alebo ležať?
Mali sme na jednej strane ľahkú pozíciu v tom, že sme priniesli nepoznaný produkt. Bola to absolútna
novinka a ľudia okamžite zistili, že ide o príjemné sedenie aj atraktívny bytový doplnok. Paradoxne to
bola aj ťažká situácia v promovaní produktu, ktorý nikto nepoznal. Museli sme hľadať cesty, ako produkt
spropagovať a ľudia ho začali vyhľadávať. V tom čase boli prehry bežnou súčasťou podnikania. Museli
sme robiť veci nové a, prirodzene, nie všetky vyšli. Skúšali sme rôzne typy marketingu na vlastnej koži
doslova pokusom a omylom. Niektoré nezafungovali, iné vyšli nad očakávania.
Je na Slovensku ťažké podnikať? Ako vnímate podnikateľské prostredie u nás, čo pre vás predstavuje
najväčšie prekážky?
Slovensko je malý trh, na ktorom sme začali a získali sme si srdcia ľudí. Dostali sme sa do povedomia a
máme množstvo spokojných klientov. Určite by boli pre podnikateľov zaujímavé nižšie dane, lepšia
štátna podpora a taktiež by pomohol kvalitnejší vzdelávací systém. V princípe sa však nemôžem
sťažovať na prostredie pre podnikateľov ako také. Naším problémom nie je domáci, ale zahraničný trh.
Radi by sme sa posunuli za hranice. Máme prvé kontrakty s Českom, prvé distribučné kanály smerujú
do Poľska, no situácia nie je ľahká. Z tržieb na Slovensku je nesmierne zložité vygenerovať dostatok
zisku na rozbehnutie predaja napríklad v Nemecku, kde sú náklady nepomerne vyššie.
Ste jeden z mála podnikateľov, ktorí svoje podnikanie začali bez úverov, len z vlastných zdrojov. Ako to
prijímala rodina? Nebáli ste sa staviť úspory na jednu kartu?
Išlo o rozhodnutie, ktoré nebolo ľahké. No človek si v istom momente musí vždy dať na váhu svoje
osobné sny a každodenné dochádzanie do práce. Silnú oporu som mal v manželke, takže musím
povedať, že pod úspechom firmy sa podpísala aj jej dôvera a silná pomoc. Investoval som vlastné zdroje
a snažili sme sa minimalizovať náklady. Nemali sme veľké oči a všetko sme sa snažili robiť kvalitne a
lacno. Nepotrebovali sme špeciálne technológie, ale začali sme ich správne kombinovať. Nezariaďovali
sme vlastnú dielňu, ani výrobu polystyrénu. Išlo o zmysluplné smerovanie, tvorbu značky a dizajnu, čo
sa dalo riešiť naozaj nízkonákladovo.
S podnikaním ste dokonca štartovali takmer so začiatkom príchodu krízy. Napriek tomu ste sa úspešne
rozvíjali. Ako sa vám to podarilo?
Bola to kombinácia správneho času so správnym miestom a správnym produktom. Súčasťou
každodenného života bola húževnatosť, že sme to s prvými neúspechmi nezabalili a vydržali, až kým sa
predaj nerozbehol po dvoch rokoch, ktoré boli stratové. Tento koncept už ale nemôžeme uplatniť za
hranicami, kde sedacie vaky existujú. Máme však dynamický rast, nové nápady a nový dizajn. Vieme
ponúknuť mnoho inovácií, húževnato sa prehrýzť stratou a potom čakať na úspech.
Koncept TULI vaku s vami prišiel ako ideový suvenír z Thajska. Aké ďalšie ,,suveníry" skrývate vo svojej
hlave? Aké sú vízie a plány do budúcnosti?
To, že som na niečom podobnom ako sú sedacie vaky sedel v Thajsku, bola prakticky len zhoda náhod.
Takéto náhody sa stávajú každému aj doma na Slovensku. Určite za inšpiráciou netreba preletieť pol
sveta. Rozdiel je v tom, ako svoje nápady človek zrealizuje. Aj dnes mám nové nápady, nové ideály, no
aktívne sa venujem len projektu TULI. Nie vždy na ne teda vyjde čas. Možno aj kvôli tomu, že viac ako
len pracovné úspechy musím hľadať aj životný balans. Mám manželku a dve malé deti. Keď som s nimi,
vtedy púšťam z hlavy prácu, pretože rodina bola základom pri začiatkoch podnikania a zaslúži si moju
pozornosť. Hoci hlavu nemôžete vypnúť vypínačom a nad prácou, novými nápadmi a možnosťami
rozmýšľam často naozaj od rána do večera.
Aké vlastnosti považujete za najdôležitejšie u podnikateľa, ktorý je úspešný?
Výdrž a vízia. Dva základné piliere úspechu. Vo vízii sám musím vidieť uplatnenie svojho produktu, v
prvom rade mu veriť a vedieť, aký prínos znamená. Ak zároveň vydrží dosť dlho, je veľká
pravdepodobnosť, že úspech sa dostaví.
Keď sa obzriete do minulosti, čo pokladáte v živote za svoje najlepšie rozhodnutia a prečo?
Jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote bol určite odchod z trvalého pracovného pomeru a vstup
do podnikania. Musím povedať, že ide naozaj aj o jedno z najlepších rozhodnutí, pretože môj život sa od
základov zmenil a dokázali sme s tímom vytvoriť skutočne originálny koncept a obohatiť množstvo ľudí a
ich životy. V tom vidím aj účel samotného podnikania. Robiť život lepším nielen sebe, ale aj ľuďom, ktorí
vaše produkty využijú.

Ďakujeme za rozhovor.
Martin Guttman
Narodil sa v Nitre, vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a dlhé roky pracoval v bankovom
sektore. Vyvíjal nové produkty a stratégie. Dovolenka v Thajsku mu zmenila život. Odišiel zo
zamestnania a podľa inšpirácie thajského sedenia vytvoril fenomén TULI. V roku 2011 dostal od
spoločnosti Ernst & Young ocenenie Začínajúci podnikateľ roka. Stal sa držiteľom mnohých cien a v roku
2013 získal aj prestížnu dizajnérsku cenu Red Dot Award za produktový dizajn multifunkčného detského
výrobku 3K. Má dve deti a s manželkou býva v Pezinku.
,,Trh si žiada multifunkčné produkty."
,,Výdrž a vízia sú dva základné piliere úspechu."
,,Účelom samotného podnikania je robiť život lepším nielen sebe, ale aj ľuďom, ktorí vaše produkty
využijú."
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51. Procházka predstavil tím
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 14/04/2014; 87/2014; s.: 2; AKTUÁLNE; sita]
Radoslav Procházka predstavil v Banskej Bystrici členov prípravného výboru svojej novej strany. Patria
doň primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Ekonomickej univerzity Katarína
Cséfalvayová. Názov a logo predstaví po Veľkej noci. (sita)
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52. Prácne stavanie mostov medzi školou a praxou
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 10/04/2014; 04/2014; s.: 24,25; TECHNIKA A
INOVÁCIE; Peter Kremský]
Úroveň vysokého školstva odráža vyspelosť krajiny a je dôležitým predpokladom fungovania a rastu
ekonomiky. Slovenské univerzity sa však už roky umiestňujú veľmi ďaleko za päťstovkou
najúspešnejších škôl na svete. Foto: Fotolia
Ani v stredoeurópskom regióne nepatria k špičke, keď ich výrazne predbiehajú rakúske, české, ale aj
mnohé maďarské a poľské školy. Veľmi dôležitým faktorom zaostávania mnohých univerzít je prílšné
zameranie na teoretické štúdium a nedostatok praxe.
Každý absolvent by chcel hneď šéfovať minimálne jednej prevádzke. Na to si však potrebuje získať
odborný rešpekt u majstrov a robotníkov, inak budú zakrátko šéfovať oni jemu. On sa iba bude dozvedať
,,ako sa zákazky nedajú stíhať". Obrázok z reálneho života od riaditeľa istého slovenského strojárskeho
výrobcu hovorí jasne o tom, ako je vysokoškolský diplom iba začiatkom dlhej cesty k úspechu inžiniera a
manažéra.
Brzda ekonomického rastu. Skúsenosti z každodennej prevádzky v podnikoch sú spojovacím mostíkom
medzi teóriou, výskumom a praxou, v ktorej by sa absolventi mali uplatniť. Je preto záujmom každej
vlády, aby takýchto mostíkov bolo čo najviac. ,,Je dôležité, aby sa flexibilní a dobre pripravení absolventi
okamžite uplatnili na trhu práce a pomáhali rozvíjať našu ekonomiku," zdôrazňuje štátny tajomník
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Štefan Chudoba.
Stále silnejší hendikep. Mnohí zahraniční investori pripomínajú, že by na Slovensko radi priniesli viac
investícií, rozšírili výrobu, zamestnali viac ľudí. V raste výroby, ale najmä aktivít výskumu, vývoja a
konštrukcie na Slovensku im však bráni nedostatok kvalitných a skúsených pracovných síl - najmä so
špičkovým technickým vysokoškolským vzdelaním. Slabá prepojenosť teórie s praxou v priemysle a
službách sa tak stáva brzdou ekonomického rastu a prosperity Slovenska.
Naštartovanie spolupráce medzi vysokými školami a podnikmi si dal za úlohu projekt ,,Vysoké školy ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti," ktorý s finančnou podporou Európskej únie a v súčinnosti s
ministerstvom školstva vlani rozbehlo Centrum vedeckotechnických informácii. V rámci neho by sa na
prax do podnikov priemyslu a služieb malo tento rok dostať niekoľko stoviek študentov vysokých škôl

najmä technických smerov. Ich prax má priniesť nielen oboznámenie sa s reálnym životom v ich odbore,
ale aj nadviazanie dlhodobých vzťahov, z ktorých môžu neskôr ťažiť ako absolventi pri hľadaní
pracovného miesta.
Nové odbory, nové smery. Svoju dôležitú úlohu v budúcej prosperite Slovenska si uvedomujú aj
univerzity. Hoci stratili veľa rokov váhaním a prešľapovaním na mieste, dnes mnohé naberajú nový dych
a viac sa zameriavajú na vedomosti, využiteľné v praxi. ,,Univerzita musí byť schopná adekvátne a s
predstihom reagovať na rýchlo sa meniace prostredie," vysvetľuje Tatiana Čorejová, rektorka jednej z
najprogresívnejších - Žilinskej univerzity.
Kvalita priťahuje. Tá aj po rozbehu projektu patrí k najviac oslovovaným zo strany priemyselných
podnikov najmä z regiónu Horného Považia, Kysúc a Turca. Jej odbory najmä strojárskeho a
elektrotechnického zamerania sú pre zahraničných investorov nádejným zdrojom budúcich pracovníkov.
Benefit pre študentov. Aj rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Beata Kosová je
presvedčená, že jednou zo základných úloh vysokých škôl je popri výskume a vzdelávaní vytvoriť
primerané podmienky pre praktickú prípravu študentov. Možnosti praxe počas štúdia sú aj dôležitou
výhodou, na ktorú záujemcov láka väčšina vysokých škôl.
Uľahčí vstup do života. Takúto motiváciu používajú až dve tretiny vysokých škôl technických smerov.
Vyplynulo to z prieskumu spolupráce vysokých škôl s podnikmi, ktorý je jednou z aktivít projektu
,,Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" Centra vedecko-technických informácií.
Ďalším silným argumentom univerzít je jednoduchšie nájdenie pracovného miesta po skončení štúdia.
Iba chcieť nestačí. Podľa prieskumu, ktorý vykonal projektový tím na slovenských vysokých školách
pomáhajú technické univerzity svojim študentom s uplatnením sa najmä organizáciou kariérnych dní,
podnikovej praxe, menej sa už využívajú stáže. Vyše 40 percent univerzít sa v prieskume vyjadrilo, že k
zlepšeniu uplatnenia študentov by prispelo, ak by sa zintenzívnila spolupráca škôl so zamestnávateľmi.
Riešenie. Dalo by sa to napríklad zavedením povinnej praxe, stáží, častejších exkurzií, odborných
prednášok expertov z praxe. Pomohlo by centralizovanie systému ponúk praxe z podnikov tak, aby sa z
nich dalo ľahšie vyberať a dohodnúť si spoluprácu. V 21. storočí by to azda nemal byť až taký problém.
Spätná väzba. Takmer všetky technické fakulty sa vyjadrili, že pravidelne spolupracujú s niektorým
podnikom vo výskume a vývoji. Iba tretina z nich však uvádza, že partnerstvo študentom umožňuje prax
v reálnom prostredí každodennej prevádzky. Len v prípade 38 perc. technických smerov univerzít je prax
povinnou súčasťou štúdia. Iba štvrtinu študentov, ktorí sa praxe zúčastnia, ju hodnotí ich inštruktor
priamo z podniku, kde ju vykonávali.
Iná optika. Zaujímavé však je, že pohľad z druhej strany - očami študentov - je celkom odlišný. Iba
zhruba päť percent z nich je spokojných s tým, ako im školy organizujú prax v podnikoch. Aj keď je teda
ich vedenie presvedčené o potrebnosti praxe, školy sú často bezradné pri jej hľadaní, organizácii a
vyhodnocovaní. V skutočnosti je jej málo, je nevyhovujúca a málo prepojená so štúdiom. ,,Naše
skúsenosti ukazujú, že je potrebné ešte viac ako doteraz zlepšovať prepojenie študentov na reálne a
konkrétne potreby hospodárstva," hovorí rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár.
Naozajstná firma. Projekt ,,Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" z fondov
Európskej únie má za cieľ práve vytvorenie skutočne fungujúceho systému. V ňom sa študent, univerzita
a podnik môžu ľahšie nájsť a rozbehnúť spoluprácu, ktorej výsledkom je kvalitne pripravený pracovník.
Tomu zamestnávateľ po promócii alebo ešte aj pred ňou s radosťou ponúkne pracovnú zmluvu, pretože
pozná jeho kvalitu a vie, že bude pre jeho podnikanie prínosom. Už začiatkom tohto roka sa v mnohých
spoločnostiach objavia prví študenti, ktorým cestovné, ubytovanie a stravu v sídle podniku počas praxe
bude hradiť spomínaný projekt EÚ.
Bohatá ponuka. Na internetovej stránke projektu www.vysokoskolacidopraxe. sk si možno vybrať z
približne 150 ponúk dlhodobých stáží, ktoré ponúkajú konkrétne témy praxe v konkrétnych
spoločnostiach po celom Slovensku. Do projektu sa napríklad svojimi ponukami nedávno zapojili
významné firmy ako US Steel Košice, Kia Motors Žilina, Volkswagen Slovakia alebo Enel Slovenské
elektrárne. Študenti sa môžu na stáže prihlásiť priamo na internetovej stránke a zlepšovať svoje
možnosti uplatnenia nielen zapĺňaním indexu, ale aj spoznávaním toho, čo ich po promócii v naozajstnej
továrni čaká. ,,Priemysel neprežije bez kvalitných vysokých škôl, bez vedy a vývoja," hovorí o záujme o
takúto spoluprácu šéf Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček.
Peter Kremský
O koho sa firmy bijú

Fakulty s najvyšším záujmom zamestnávateľov v roku 2011
Fakulta Univerzita
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská technická univerzita
Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela
Fakulta priemyselných technológií Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice, Prešov
Fakulta ekonomiky a manažmentu Slov. poľnohospodárska univerzita, Nitra
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela
Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita
Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita
Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita
Strojnícka fakulta Žilinská univerzita
Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita
Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice, Prešov
Fakulta manažmentu Univerzita Komenského
Zdroj - Profesia.sk
Foto:
Dôležitý faktor zaostávania mnohých našich univerzít: prílšné zameranie na teoretické štúdium a
nedostatok praxe
Priemysel neprežije bez kvalitných vysokých škôl, bez vedy a vývoja: Jaroslav Holeček, ZAP SR
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53. Lepšia nadnárodná spolupráca prináša väčšiu súdržnosť Európy
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 10/04/2014; 04/2014; s.: 18,19; HOSPODÁRSTVO;
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD]
V rámci cieľa zintenzívniť európsku územnú spoluprácu Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) v
programovom období 2014-2020 výraznejšie podporí cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu. Aj na
Slovensku. Foto: Fotolia
Slovenské cezhraničné programy by mali využiť strategickejší prístup a zameranie sa na obmedzený
počet priorít s hmatateľnými dopadmi.
Kam ich nasmerovať. Projekty by mali byť zamerané na odstraňovanie hlavných nedostatkov v doprave,
na zlepšovanie dostupnosti pohraničných regiónov (vrátane multimodálnej verejnej dopravy),
odstraňovanie prekážok mobility pracovnej sily, podporovanie výmen know-how a realizáciu spoločných
inovačných projektov, aby slovenské regióny mohli využiť poznatky, schopnosti a infraštruktúru
nachádzajúcu sa v ich bezprostrednom susedstve. Je tiež potrebné posilňovať spoluprácu v oblasti
životného prostredia s cezhraničnými dopadmi.
Podpora regiónov. Stratégia EÚ pre podunajský región posilňuje strategický prístup k projektom
spolupráce na Slovensku. Napríklad uľahčuje aktívnejšiu účasť v oblasti budovania znalostnej
spoločnosti, najmä v prípade veľkých projektov, ako sú výskumná infraštruktúra, ako aj riešenia rôznych
problémov, napríklad zlepšovanie kvality vôd. Sú potrebné opatrenia posilnenej spolupráce venujúce
zvýšenú pozornosť najmä zlepšovaniu riadenia navigácie na základe integrovaných, multimodálnych
projektov pre makroregión.
Súčasný stav. Na Slovensku s výrazným západovýchodným a severo-južným členením zostali veľké
regionálne disparity v sociálnoekonomickom rozvoji, pričom ekonomické aktivity sa sústreďujú v regióne,
v ktorom sa nachádza hlavné mesto krajiny. Ukazovatele stratégie Európa 2020 na regionálnej úrovni
vykazujú podobnú schému. Približne 88 perc. obyvateľstva SR však žije v siedmich ,,konvergenčných"
regiónoch, ktoré sú klasifikované ako prevažne vidiecke a prechodné regióny. Podpora z fondov EÚ pre
regióny a rozvoj miest v rokoch 2007 - 2013 bola výrazne fragmentovaná a prepojenia medzi

sektorovými politikami a regionálnou politikou boli nedostatočné.
Poučme sa. V rámci vidieckeho rozvoja Slovensko v rokoch 2007 - 2013 vyčlenilo veľmi obmedzené
finančné zdroje na zlepšovanie základných služieb a kvality života vo vidieckych oblastiach a
neuprednostnilo jasne investície prispievajúce k hospodárskemu rozvoju vidieckych oblastí. Slovensko
by malo kriticky zhodnotiť skúsenosti z programového obdobia 2007 -2013 vrátane architektúry systému
implementácie, pojmu pólov rastu17 a dopadov prístupu použitého pri odstraňovaní územných disparít v
sektorálnych programoch, regionálnych programoch a v programoch vidieckeho rozvoja.
Významné zmeny. V čase nedostatku verejných financií, keď sú investície podporujúce rast potrebnejšie
než kedykoľvek predtým, sa Komisia rozhodla navrhnúť významné zmeny v politike súdržnosti. Návrh je
súčasťou legislatívneho balíka týkajúceho sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 - 2020. Európska
územná spolupráca je jedným z cieľov politiky súdržnosti a tvorí rámec na vykonávanie spoločných akcií
a výmenu politík medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi z jednotlivých členských
štátov.
Bez hraníc. Je to tým dôležitejšie, že výzvy, ktorým čelia členské štáty a regióny, v čoraz väčšej miere
prechádzajú hranicami medzi štátmi a regiónmi a vyžadujú si spoločné opatrenia prijímané vo vzájomnej
spolupráci na primeranej územnej úrovni. Európska územná spolupráca tak môže významne prispieť k
podpore nového cieľa zmluvy - územnej súdržnosti. Finančné prostriedky na cieľ Európska územná
spolupráca predstavujú 3,48 perc. z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky
z fondov na obdobie rokov 2014 až 2020 a predstavujú sumu 11 miliárd 700 miliónov eur.
Z troch fondov. V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa Európska únia vyzýva na
prijatie opatrení na posilnenie svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a na podporu
všeobecného harmonického rozvoja znižovaním rozdielov medzi úrovňou rozvoja v jednotlivých
regiónoch a podporou rozvoja v najviac znevýhodnených oblastiach. Cieľ hospodárskej, sociálnej a
územnej súdržnosti sa podporuje prostredníctvom troch fondov EÚ. Ako sa ustanovuje v článku 176
ZFEÚ, cieľom Európskeho fondu regionálneho rozvoja je podporovať rozvoj a štrukturálne
prispôsobovanie sa zaostávajúcich regiónov a upadajúcich priemyselných regiónov.
Rozvoj vidieka. Zmluva tiež uvádza, že mimoriadna pozornosť sa bude venovať vidieckym regiónom,
regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a
demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a
ostrovné, cezhraničné a horské regióny. Budú prijaté osobitné opatrenia s cieľom zohľadniť štrukturálnu
sociálnu a hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov, ktorú ďalej zhoršujú určité osobitné črty
prudko brzdiace ich rozvoj. Medzi osobitné opatrenia patrí aj zlepšenie podmienok prístupu k
štrukturálnym fondom.
Ľahší prístup. Zjednodušili sa spôsoby vykonávania programov spolupráce. Jednotná maximálna miera
spolufinancovania sa uplatňuje na jednotlivé operácie bez ohľadu na kategórie, do ktorých sú zaradené
zúčastnené regióny. Spresnili sa požiadavky na obsah programov spolupráce a správ o ich vykonávaní,
aby sa znížila administratívna záťaž pre programové orgány. Definovali sa spoločné ukazovatele, ktoré
by mali lepšie odzrkadľovať dosiahnuté výstupy a posilniť celkové zameranie na výsledky.
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD, EUBA
Poučme sa z minulosti
Ako lepšie využiť eurofondy
Slovensko by malo predovšetkým:
- analyzovať príčiny vzniku disparít medzi regiónmi a v rámci niektorých regiónov, najmä pozdĺž západovýchodnej a severo-južnej osi, a identifikovať silné stránky a nedostatky v regionálnych ekonomikách;
- vyvinúť strategickejší a integrovanejší prístup k územnému rozvoju, berúc do úvahy širší regionálny a
podunajský kontext;
- zabezpečiť vyvážený udržateľný územný rozvoj, ktorý zmenší rozvojové rozdiely medzi regiónmi a v
rámci jednotlivých regiónov a medzi mestskými centrami a vidieckymi regiónmi, a najmä vytvoriť
účinnejší koncept pólov rastu;
- uviesť v programoch, čím prispejú k integrovanému prístupu k územnému rozvoju vrátane plánovaného
integrovaného prístupu k udržateľnému rozvoju miest.
Foto:
Nové programovacie obdobie, nové výzvy: využije Slovensko eurofondy lepšie, ako doteraz?
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54. Prví členovia Procházkovej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 12:00; 14/04/2014; Správy; z domova]
Igor Štefuca, moderátor: "Radoslav Procházka predstavil prvých členov svojej strany. Prípravný výbor
vznikajúcej politickej strany tvoria primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová. Názov, logo, aj
ďalších členov strany Procházka predstaví v týždni po Veľkej noci v Prešove, na oficiálnom začiatku
zberu podpisov na zaregistrovanie strany. Názov strany by mal odrážať vnútorné usporiadanie, aj
poslanie novej strany."
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55. Radoslav Procházka predstavil prvých členov svojej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 7:00; 14/04/2014; Veľké správy; z domova]
Karolína Ducká, redaktorka: "Radoslav Procházka predstavil prvých členov svojej strany. Prípravný
výbor vznikajúcej politickej strany tvoria primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová."
Radoslav Procházka (nezávislý), poslanec NR SR: "Pani doktorka Macháčková je tu aj preto, že
reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne pocitov a aktívnou robotu.
Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho ako chceme, aby vyzeralo naše odborné
zázemie."
Karolína Ducká, redaktorka: "Názov, logo, aj ďalších členov strany predstaví v týždni po Veľkej noci
v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na zaregistrovanie strany."
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56. Prví členovia Procházkovej strany
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 14:00; 14/04/2014; Správy; z domova]
Igor Štefuca, moderátor: "Radoslav Procházka predstavil prvých členov svojej strany. Prípravný výbor
vznikajúcej politickej strany tvoria primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová."
Radoslav Procházka: "Pani doktorka Macháčková je tu aj preto, že reprezentuje schopnosť nezávislého
človeka presadiť sa vo svojom regióne poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je
zase prototypom toho ako chceme aby vyzeralo naše odborné zázemie."
Igor Štefuca, moderátor: "Názov, logo, aj ďalších členov strany Procházka predstaví v týždni po Veľkej
noci v Prešove, na oficiálnom začiatku zberu podpisov na zaregistrovanie strany. Názov strany by mal
odrážať vnútorné usporiadanie, aj poslanie novej strany."
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57. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 7:00; 14/04/2014; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]
Marek, redaktor: "Žiakom na základných a stredných školách sa dnes začal krátky týždeň, vo štvrtok sa
totiž začínajú veľkonočné prázdniny. Voľno od školy budú mať žiaci a študenti do budúceho utorka.
Veľkonočné prázdniny sú pritom pre žiakov posledné pred dvojmesačnými letnými prázdninami.
Dodávky plynu na Slovensko môžu byť zastavené. Takúto hrozbu cíti premiér Robert Fico. Podľa neho
Ukrajinci nie sú pripravení platiť za plyn. Podľa Fica Ukrajinci hrajú hru, kto dá viac, tak k tomu sa
nejakým spôsobom pripojíme. Fico je síce rád, že Ukrajina podpísala s Európskou úniou asociačnú
dohodu, ale ak chcú od niekoho finančnú pomoc, tak si doma musia splniť nejaké domáce úlohy.
Ukrajina sa zasa podľa slov Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí nechystá platiť za zemný plyn
Rusmi požadovanú cenu. Tu teda vzniká podstatne väčší problém než je slovenský reverz, problém,
ktorý sa nevyrieši medzi Slovenskom a Ukrajinou, bude ho nutné riešiť na úrovni únie, samozrejme aj za
účasti Ruskej federácie. Na riešenie tohto problému majú pritom politici obmedzený čas, a to asi do júna.
Dovtedy má Ukrajina plyn v zásobníkoch, potom sa už zásoby minú.

Radoslav Procházka predstavil členov prípravného výboru svojej novej strany, primátorku Prievidze
Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka
predstaviť pri začiatku zbierania podpisov potrebných na registráciu strany. To by malo slávnostne
odštartovať v týždni po veľkonočných sviatkoch, a to v Prešove. Rado Procházka zároveň predstavil
fungovanie jeho budúcej strany.
Radoslav Procházka (nezávislý), poslanec NR SR: "Poslanie našej strany ako siete spájajúcej ľudí po
celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie, ako
siete, alebo mriežky s dvoma osami. Jednou osou, tou vertikálnou je územný princíp, čiže rovnomerné
pôsobenie po všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne bunky. Rovnako dôležitou je ale
horizontálna programová os, čiže pracovné skupiny pre 10 oblastí verejného priestoru, ktoré budú
diagnostikovať situáciu a pripravovať program. Myslíme si totiž, že nie vždy každý región potrebuje to
isté."
Procházka ďalej poznamenal, že priestor a šancu chce dať novej generácii ľudí, ktorí si svoju autoritu
a uznanie vybudovali vlastnou prácou."
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58. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 6:00; 14/04/2014; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]
Marek, redaktor: "Dodávky plynu na Slovensko môžu byť zastavené. Takúto hrozbu cíti premiér Robert
Fico. Podľa neho Ukrajinci nie sú pripravení platiť za plyn. Ako Fico povedal, ako keby Ukrajinci hrali hru,
že teraz sme tu, tak sa o nás pobite a kto nám dá viacej, tak k tomu sa nejakým spôsobom pripojíme.
Fico je síce rád, že Ukrajina podpísala s Európskou úniou asociačnú dohodu, ale ak chcú od niekoho
finančnú pomoc, tak si doma musia splniť nejaké domáce úlohy. Ukrajina sa podľa slov Miroslava
Lajčáka, ministra zahraničných vecí nechystá platiť za zemný plyn Rusmi požadovanú cenu. Z tých
rokovaní, ktoré Lajčák v Kyjeve mal jasne vyplynulo, že ukrajinskí partneri sa nechystajú platiť tú
súčasnú cenu, teda 485 dolárov za 1000 metrov kubických. Tu teda vzniká podstatne väčší problém než
je slovenský reverz, problém, ktorý sa nevyrieši medzi Slovenskom a Ukrajinou, bude ho nutné riešiť na
úrovni únie, samozrejme aj za účasti Ruskej federácie. Na riešenie tohto problému majú pritom politici
obmedzený čas, a to asi do júna. Dovtedy má Ukrajina plyn v zásobníkoch, potom sa už zásoby minú.
Radoslav Procházka predstavil členov prípravného výboru svojej novej strany, primátorku Prievidze
Katarínu Macháčkovú a prodekanku Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave Katarínu Cséfalvayovú. Názov strany, ako aj logo a vizuálnu identitu chce Procházka
predstaviť pri začiatku zbierania podpisov potrebných na registráciu strany. To by malo slávnostne
odštartovať v týždni po veľkonočných sviatkoch, a to v Prešove. Rado Procházka zároveň predstavil
fungovanie jeho budúcej strany.
Radoslav Procházka (nezávislý), poslanec NR SR: "Poslanie našej strany ako siete spájajúcej ľudí po
celom Slovensku v službe občanom sa odráža aj v mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie, ako
siete, alebo mriežky s dvoma osami. Jednou osou, tou vertikálnou je územný princíp, čiže rovnomerné
pôsobenie po všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne bunky. Rovnako dôležitou je ale
horizontálna programová os, čiže pracovné skupiny pre 10 oblastí verejného priestoru, ktoré budú
diagnostikovať situáciu a pripravovať program. Myslíme si totiž, že nie vždy každý región potrebuje to
isté."
Procházka ďalej poznamenal, že priestor a šancu chce dať novej generácii ľudí, ktorí si svoju autoritu
a uznanie vybudovali vlastnou prácou."
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59. Na Slovensku chýbajú autopriemyslu diaľnice a kvalifikovaná sila
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 14/04/2014; teraz.sk; TASR]
Podľa predsedu Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslava Holečka je na Slovensku možné
vybudovať aj štvrtú automobilku.
Košice 14. apríla (TASR) – K problémom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku patrí
chýbajúce diaľničné spojenie s východom krajiny, kvalifikovaná pracovná sila a prepojenie vedy a

inovácií na priemyselné potreby. Upozorňuje na to Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, ktorého
predstavitelia dnes rokovali so subdodávateľmi v tomto odvetví v Košickom a Prešovskom kraji.
Podľa predsedu ZAP SR Jaroslava Holečka je na Slovensku možné vybudovať aj štvrtú automobilku. "V
súčasnosti o nej neuvažujeme, ale v priestore od Banskej Bystrice a Žiliny smerom na východ je určite
ešte miesto aj pre dve automobilky," povedal pre novinárov v Košiciach.
Za mimoriadne dôležité pri súčasných logistických systémoch podnikov označil Holeček dobudovanie
autostrády od Žiliny smerom na východné Slovensko. "Ja si myslím, že za posledných desať rokov
žabomyších vojen sme stratili oveľa viac, ako tie milióny, ktoré nás vždy vracajú späť k rozhodovaniu, či
autostrádu áno alebo nie, či takú alebo onakú. Jednoducho, už mala dávno byť," konštatoval. Dodal, že
z takmer 300 subdodávateľov automobilového priemyslu sú tri štvrtiny na západe Slovenska po Banskú
Bystricu a Žilinu.
Druhým problémom pre rozvoj priemyslu je systém vzdelávania. V kontraste k celkovej nezamestnanosti
vyznieva fakt, že firmy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. "Naša predpoveď ukazuje
ročnú potrebu 42.000 stredoškolsky vzdelaných nových zamestnancov, z toho 30.000 len na obyčajnú
reprodukciu ako náhrada za tých, ktorí odchádzajú do dôchodku. Na druhej strane, podľa štatistík sa vo
svojom študijnom odbore zamestná menej ako 5000 stredoškolských absolventov," uviedol Holeček.
Zmena tohto pomeru si podľa neho vyžaduje celkovú transformáciu školského systému. Do stredného
odborného školstva chce ZAP SR zaviesť prvky duálneho systému, pri ktorom žiak získava väčšinu
svojich praktických znalostí priamo v podnikoch, ktoré sú na to prispôsobené. Od septembra bude zväz
spúšťať pilotné projekty.
Slovensko potrebuje tiež transformáciu výskumu pre potreby praxe. "Veda a inovácie nie sú prepojené s
potrebami nášho najdôležitejšieho priemyslu," hodnotí šéf zväzu. Hlavnú zmenu vidí Holeček v
spoločnom prístupe k investíciám do vedy a výskumu, ktorý je v súčasnosti základom kvalitného
dodávateľského vzťahu. Odberatelia v automobilovom odvetví totiž vyžadujú viac komplexné dodávky,
ktoré už zahŕňajú inovácie a posúvajú ich finálny produkt o priečku vyššie. ZAP SR navrhuje riešenie vo
forme Centra pre strategický výskum a vývoj, ktoré bude špecializované na automobilový priemysel a
bude slúžiť pre viacero firiem.
Holeček zároveň ocenil veľmi dobré podmienky výskumu a vývoja na východnom Slovensku, či už
vzhľadom na činnosť Technickej univerzity Košice, alebo viacerých súkromných výskumno-vývojových
inštitúcií.
Podľa viceprezidenta ZAP SR Štefana Rosinu má Slovensko zároveň oproti svetu veľmi malý podiel
podnikových výdavkov na vedu a výskum, preto je potrebné lepšie motivovať slovenské spoločnosti, aby
viac investovali do vývoja. Môže sa tak stať napríklad podporou exportu inovovaných výrobkov alebo
tým, že sa náklady na vývoj stanú odpočítateľnou položkou z daňového základu. "Veríme, že aj túto
bariéru sa čoskoro podarí odbúrať a môžeme efektívne napĺňať Národnú stratégiu hospodárstva na
základe využitia poznatkov vedy a výskumu RIS3, ktorú Európska komisia vyhlásila za najlepšie
spracovanú v rámci členských krajín," dodal Rosina.
Automobilový priemysel je ťahúňom slovenskej ekonomiky, jeho podiel na celkovej priemyselnej výrobe
Slovenska je 43 %, tvorí 26 % exportu a zamestnáva priamo 60.000 ľudí. Vlani Slovensko znovu obhájilo
prvenstvo vo výrobe - 181 kusov automobilov na jedného obyvateľa. Výroba automobilov na Slovensku
stále zvyšuje svoj objem, vlani fabriky opustilo viac ako 980.000 automobilov, čo je o 5,8 % viac ako v
roku 2012.
"Aj keď tieto čísla vyzerajú veľmi optimisticky, národohospodárska štúdia, ktorú vypracoval tím vedcov
Ekonomickej univerzity v Bratislave, hovorí, že stále je tu priestor na rozvoj v automobilovom biznise,
predovšetkým v jeho subdodávateľskej časti," zhodnotil Holeček.
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60. Na Slovensko by sa zmestili ešte dve automobilky
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/04/2014; Ekonomika - Slovensko; tasr]
Zväz automobilového priemyslu ubezpečuje, že na Slovensku by sa na východ od Banskej Bystrice a
Žiliny zmestili ešte aj dve automobilky.
KOŠICE. K problémom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku patrí chýbajúce
diaľničné spojenie s východom krajiny, kvalifikovaná pracovná sila a prepojenie vedy a inovácií na
priemyselné potreby.

Upozorňuje na to Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, ktorého predstavitelia dnes rokovali so
subdodávateľmi v tomto odvetví v Košickom a Prešovskom kraji.
Podľa predsedu ZAP SR Jaroslava Holečka je na Slovensku možné vybudovať aj štvrtú automobilku. "V
súčasnosti o nej neuvažujeme, ale v priestore od Banskej Bystrice a Žiliny smerom na východ je určite
ešte miesto aj pre dve automobilky," povedal pre novinárov v Košiciach.
Za mimoriadne dôležité pri súčasných logistických systémoch podnikov označil Holeček dobudovanie
autostrády od Žiliny smerom na východné Slovensko. "Ja si myslím, že za posledných desať rokov
žabomyších vojen sme stratili oveľa viac, ako tie milióny, ktoré nás vždy vracajú späť k rozhodovaniu, či
autostrádu áno alebo nie, či takú alebo onakú. Jednoducho, už mala dávno byť," konštatoval.
Dodal, že z takmer 300 subdodávateľov automobilového priemyslu sú tri štvrtiny na západe Slovenska
po Banskú Bystricu a Žilinu.
Druhým problémom pre rozvoj priemyslu je systém vzdelávania. V kontraste k celkovej nezamestnanosti
vyznieva fakt, že firmy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. "Naša predpoveď ukazuje
ročnú potrebu 42.000 stredoškolsky vzdelaných nových zamestnancov, z toho 30 000 len na obyčajnú
reprodukciu ako náhrada za tých, ktorí odchádzajú do dôchodku. Na druhej strane, podľa štatistík sa vo
svojom študijnom odbore zamestná menej ako 5000 stredoškolských absolventov," uviedol Holeček.
Zmena tohto pomeru si podľa neho vyžaduje celkovú transformáciu školského systému. Do stredného
odborného školstva chce ZAP SR zaviesť prvky duálneho systému, pri ktorom žiak získava väčšinu
svojich praktických znalostí priamo v podnikoch, ktoré sú na to prispôsobené. Od septembra bude zväz
spúšťať pilotné projekty.
Slovensko potrebuje tiež transformáciu výskumu pre potreby praxe. "Veda a inovácie nie sú prepojené s
potrebami nášho najdôležitejšieho priemyslu," hodnotí šéf zväzu. Hlavnú zmenu vidí Holeček v
spoločnom prístupe k investíciám do vedy a výskumu, ktorý je v súčasnosti základom kvalitného
dodávateľského vzťahu.
Odberatelia v automobilovom odvetví totiž vyžadujú viac komplexné dodávky, ktoré už zahŕňajú inovácie
a posúvajú ich finálny produkt o priečku vyššie. ZAP SR navrhuje riešenie vo forme Centra pre
strategický výskum a vývoj, ktoré bude špecializované na automobilový priemysel a bude slúžiť pre
viacero firiem.
Holeček zároveň ocenil veľmi dobré podmienky výskumu a vývoja na východnom Slovensku, či už
vzhľadom na činnosť Technickej univerzity Košice, alebo viacerých súkromných výskumno-vývojových
inštitúcií.
Podľa viceprezidenta ZAP SR Štefana Rosinu má Slovensko zároveň oproti svetu veľmi malý podiel
podnikových výdavkov na vedu a výskum, preto je potrebné lepšie motivovať slovenské spoločnosti, aby
viac investovali do vývoja. Môže sa tak stať napríklad podporou exportu inovovaných výrobkov alebo
tým, že sa náklady na vývoj stanú odpočítateľnou položkou z daňového základu.
"Veríme, že aj túto bariéru sa čoskoro podarí odbúrať a môžeme efektívne napĺňať Národnú stratégiu
hospodárstva na základe využitia poznatkov vedy a výskumu RIS3, ktorú Európska komisia vyhlásila za
najlepšie spracovanú v rámci členských krajín," dodal Rosina.
Automobilový priemysel je ťahúňom slovenskej ekonomiky, jeho podiel na celkovej priemyselnej výrobe
Slovenska je 43 %, tvorí 26 % exportu a zamestnáva priamo 60 000 ľudí.
Vlani Slovensko znovu obhájilo prvenstvo vo výrobe - 181 kusov automobilov na jedného obyvateľa.
Výroba automobilov na Slovensku stále zvyšuje svoj objem, vlani fabriky opustilo viac ako 980 000
automobilov, čo je o 5,8 % viac ako v roku 2012.
"Aj keď tieto čísla vyzerajú veľmi optimisticky, národohospodárska štúdia, ktorú vypracoval tím vedcov
Ekonomickej univerzity v Bratislave, hovorí, že stále je tu priestor na rozvoj v automobilovom biznise,
predovšetkým v jeho subdodávateľskej časti," zhodnotil Holeček.
tasr
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61. Na roky nemyslí, len ho mrzí to číslo
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 16/04/2014; 89/2014; s.: 30,31; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]

Prezident volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava VLADIMÍR HANČÍK dnes oslavuje
70. narodeniny
Keď sme si s ním dohadovali stretnutie, spýtal sa, či to bude o ňom, alebo o volejbale. Zakontrovali sme
protiotázkou, či to ide vôbec oddeliť. "Veru, asi sa to nedá. Tých 54 rokov spojených s volejbalom je aj o
mojej osobnej životnej dráhe, či už ako hráča, trénera, učiteľa a funkcionára," začal (nielen) volejbalové
spomínanie na svoj život prezident volejbalistiek bratislavskej Slávie Ekonomická univerzita Vladimír
Hančík, ktorý dnes oslavuje 70. narodeniny.
- Začínali ste pri futbale, neľutujete, že ste presedlali pod vysoké siete?
"Nie. Volejbal mi priniesol veľa pekných chvíľ, zážitkov, úspechov, ale aj prehier či sklamaní."
- Hráč, tréner, funkcionár, prezident, ktorá rola vám šla najviac od ruky?
"Každé obdobie malo svoje špecifikum. Na začiatku som sa chcel uplatniť ako hráč, neskôr ako tréner a
učiteľ, a potom aj ako funkcionár. Ako hráč som sa cítil v Slávii dobre, no vynikol som viac v trénerskej
profesii. Čas krátkeho funkcionárčenia plynulo prešiel do obdobia roly prezidenta klubu. To je však už
úplne iná úloha, ktorá je o väčšej zodpovednosti, riadení a riešení problémov. Je spojená s úspechmi,
ale aj so sklamaniami. Keďže to beriem vždy osobne, klubové úspechy a sklamania boli aj moje
súkromné úspechy a sklamania. Chvalabohu, tých úspechov bolo viac a vždy som bol pri nich veľmi
šťastný a hrdý na klub. Srdcom som však stále tréner."
- Na ktoré životné obdobie spomínate najradšej?
"Na roky 1998 až 2004, keď sme s áčkom žien získali sedem rokov bez prestávky majstrovské tituly. V
rámci tohto obdobia bolo aj päť sezón nášho béčka v extralige - 2000 až 2005, s historickým úspechom
klubu v rokoch 2002 a 2003, keď sme získali 8. a 9. titul majstra a navyše bronzy pre naše béčko. Toto
obdobie bolo zatiaľ neprekonateľný klubový model, z ktorého vyrástla generácia výborných hráčok a
reprezentantiek. Dobre si spomínam aj na 25 rokov pôsobenia na FVTŠ, kde som učil na katedre hier
spolu s veľkými športovými a pedagogickými osobnosťami. To mi dalo veľa odborných skúseností do
trénerskej práce, ale aj spoločenského uznania."
- V čom je rozdiel medzi Hančíkom spred 23 rokov, keď sa stal prezidentom Slávie a tým dnešným?
"Vtedy to v klube išlo všetko ľahšie. Aj pre mňa. Teraz cítim, že je pre šport, najmä klubový, ťažká doba.
Vo volejbale ani nehovoriac. V zabezpečovaní podmienok pre družstvá, trénerov, hráčky, ale aj pre
zložitejšiu výchovu volejbalistiek. Teraz mám síce viac skúseností a kontaktov, ale zúročiť ich vo vedúcej
role klubu, aby sa minimálne udržala jeho úroveň, je veľmi ťažké. Je to viac-menej boj na hrane a o
prežitie."
- Ako sa za ten čas zmenil volejbal?
"Stal sa fyzicky, technicky a psychicky oveľa náročnejší. Na vybudovanie špičkového družstva, výchovu
kvalitných hráčok, reprezentantiek, v našich podmienkach treba trpezlivosť a dobrých trénerov. Tých
našťastie Slávia v minulosti mala a aj má. Súčasný stav súvisí aj s mladou generáciou, ktorá má väčšie
možnosti než v minulosti. Často jej však chýba cieľavedomosť a ambícia presadiť sa vo vrcholovom
športe."
- Pri jubileách sa zvykne bilancovať. Na ktorý volejbalový úspech spomínate najradšej?
"Na môj prvý majstrovský titul v roku 1976, keď som s družstvom v bratislavskom PKO získal aj PVP a
víťazstvo v Československom pohári, čiže takzvaný hetrik. A z posledného obdobia mám
nezabudnuteľný zážitok z minulého roka, keď som mohol po piatom víťaznom sete v PKO s
Doprastavom objať syna a gratulovať mu k štrnástemu slovenskému titulu."
- Ktorý životný okamih vo vás zanechal najväčší dojem?
"Narodenie môjho syna Martina."
- Naopak, ktorú chvíľu by ste najradšej vymazali z pamäte?
"Tiež súvisí so synom - 1. júla 2000 bol s družstvom na turnaji v Ancone a pri nešťastnom skoku do
mora sa vážne zranil. Našťastie sa vďaka mimoriadnej starostlivosti lekárov v Ancone, potom v
Kováčovej a práci na sebe, z toho dostal."
- Ľutujete niektoré životné rozhodnutie, respektíve, spravili by ste niečo retrospektívne inak?

"Neľutujem nič. Určite by som niektoré rozhodnutia teraz urobil inak, ale človek sa stále vyvíja,
konfrontuje so skutočnosťou a musí sa prispôsobovať daným podmienkam."
- Hovorí sa, že v športe vznikajú priateľstvá na celý život. Našli ste volejbalovú rodinu "na život a na
smrť"?
"Našiel som rodinu slávistickú. Veď môj život bol stále spojený s volejbalom, pri ktorom vznikali mnohé
priateľstvá s trénermi, hráčkami a vernými priaznivcami. A nesmiem zabudnúť na moju najskôr hráčku,
neskôr spolupracovníčku a trénerku Evu Podhornú, ktorá od roku 1993 ,bojuje‘ so mnou v klube. Po
ukončení svojej aktívnej hráčskej činnosti dala dokopy celú mládežnícku základňu Slávie."
- Už pri oslave 60-tky ste premýšľali, že s volejbalom, najmä pre zlé ekonomické podmienky, skončíte.
Viete si predstaviť, že jedného dňa nastane táto chvíľa a vy budete sledovať zápasy naozaj len v pozícii
nestranného diváka?
"Je pravda, bolo obdobie, keď som to chcel ,zabaliť‘. Veľmi ma trápilo, že veľké úspechy klubu neviedli k
spravodlivejšiemu finančnému oceneniu našej práce. Nehovorím, že je teraz lepšie. Dnes cítim väčšiu
zodpovednosť za ľudí v klube, ktorí pre volejbal pracujú a viac menej z neho aj žijú. Veľkú mieru
zodpovednosti cítim voči Ekonomickej univerzite a jej rektorovi profesorovi Sivákovi, ktorý je nielen
veľký priaznivec nášho družstva žien, ale aj ho podporuje. Áno, aj moja činnosť v klube sa raz skončí.
Zatiaľ sa však s tým nezaoberám. Pokiaľ mi zdravie slúži, ešte chcem pomôcť. Na druhej strane, už
cítim väčší stres, ale ako nestranný divák na našich zápasoch, to si naozaj neviem ani predstaviť..."
- Koho by ste radi videli v pozícii svojho nástupcu?
"Už spomínanú, moju dlhoročnú spolupracovníčku Evu Podhornú. Keby chcela, ale nechce."
- Máte nejaké nesplnené prianie?
"Volejbalové sú dve. Mrzí ma, že som sa vo funkcii reprezentačného trénera s československým tímom
neprebojoval do prvej osmičky na MS v Žiline v roku 1986. A druhé - mať konečne pre klub dostatok
financií."
- Dlhé roky ste chodili hrávať tenis. Platí to ešte aj dnes?
"Áno. Od študentských čias cez môj pobyt v Rakúsku, kde som robil dokonca tenisového trénera. Tenis
je pre mňa nielen najväčší koníček, zábava, ale prostriedok na isté udržiavanie si kondície. Pravidelne
raz do týždňa hrávam s mojimi tenisovými partnermi štvorhru, a to v lete i v zime."
- Ako zvyknete relaxovať?
"Relaxácie sú viaceré. Krátko po víťaznom zápase v susednej Kolkárni pri malom pive, v aute pri
šoférovaní, na chatke na Richňave pri Štiavnických Baniach a pri spomínanom tenise."
- Kedysi vás bolo medzi setmi vídať pred halou s cigaretkou v ruke. Dnes je to už menej...
"Pri strese si ešte nejakú dám, ale som len príležitostný fajčiar."
- Sám seba ste označili za Bratislavčana so stredoslovenským srdcom. Ako často chodíte domov do
Ružomberka?
"To sedí úplne aj doteraz. Na Liptov však chodím už veľmi málo. Keď, tak len na hrob mojim rodičom a
súrodencom."
- Vaše narodeniny vždy spadajú do obdobia finále extraligového play-off. Na ktoré si najviac spomínate?
"Najčerstvejšie si spomínam na minulý rok, keď deň po mojich narodeninách sme získali štrnásty titul."
- Čo považujete za väčší úspech - 22 finálových účastí, alebo 14 titulov majstra Slovenska?
"Celkových 22 finále extraligy je mimoriadny úspech a hovorí o koncepčnej práci v klube. Za väčšiu a
trvalú hodnotu však považujem získanie 23 titulov majstra - 9 v československej lige a 14 v extralige."
- V tejto sezóne ste výrazne omladili káder. V niektorej chvíli ste si pomysleli, že káder s vekovým
priemerom 20,1 roka by sa nemusel prebojovať do finále?

"Od začiatku som veril, že sa do finále dostaneme. Napriek tomu, že zo základnej zostavy z minulého
roka zostali len Kóšová, Kuciaková a čiastočne Smataníková. Bolo to ťažšie než po minulé roky, ale veril
som hráčkam a najmä robote trénerov, ktorí od úvodu sezóny pracujú na zlepšovaní sa nášho mladého
družstva. Už postup do finále je ich úspech."
- Radšej dostávate dary alebo obdarovávate? Čo by ste si priali na 70-tku, ak si odmyslíme 15.
majstrovský titul?
"Na dary si nepotrpím, i keď ma vždy potešia od ľudí, ktorých si vážim. Pätnásty titul by bol samozrejme
krásny. Každá zlatá medaila bola v ostatných rokoch ťažko vybojovaná a so súčasným omladeným
kolektívom by bola mimoriadne vzácna."
- Aká bude oslava jubilea? Kto na nej určite nesmie chýbať?
"Nie som zástanca nejakej mimoriadnej, nepotrpím si na to. Navyše, tento vek už nie je veľmi dôvod na
oslavu. Zorganizujem ju až po ukončení finálovej série a samozrejme, že nebudú na nej chýbať hráčky,
tréneri a moji priatelia, ktorých si vážim."
- Vnímate sám seba ako sedemdesiatnika?
"Ani mi tie roky nepripomínajte. Žijem a pracujem predsa s mladými ľuďmi a na roky nemyslím. Len ma
mrzí to číslo..."
LUCIA JEŽÍKOVÁ
KTO JE VLADIMÍR HANČÍK
- NARODENÝ: 16. apríla 1944 v Ružomberku
- KARIÉRA: 12 rokov tréner žien a junioriek v Slávii UK, reprezentačný tréner junioriek a žien Rakúska
(1978 – 1981), reprezentačný tréner žien ČSFR (1984 – 1986), od 1988 predseda VO Slávia UK, od
1991 prezident VK Slávia UK
- TRÉNERSKÉ ÚSPECHY: víťaz PVP 1976, 3. miesto PVP 1974, 3. miesto PEM 1984, trojnásobný
majster ČSFR (1976, 1978 a 1983), 4. miesto na ME 1985 v Holandsku, držiteľ titulu Vzorný tréner, má
bronzové kruhy SOV 2009, strieborné kruhy SOV 2012, vyznamenanie SVF za prínos volejbalu
- STAV: ženatý, syn Martin (41) - tréner súčasného družstva žien Slávie EU
VOLEJBALOVÉ "NAJ"
...KRAJŠIA SPOMIENKA "Na moje juniorské družstvo v roku 1991, ktoré nielen získalo juniorský
federálny titul, ale sa aj prvý raz prebojovalo do celoštátnej ligy."
...VESELŠIA PRÍHODA "Keď sme na sústredení s Petrom Bohunským vo Vyhniach dali našim dvom
žiackym prípravkám povel nastúpiť do "rojnice" k zbieraniu húb a my sme potom celú noc na chatke
strávili ich čistením..."
...BOLESTNEJŠIA PREHRA "Na MS 1986 s
ŽIVOTNÉ "NAJ"
...SPLNENÝ SEN "Postavenie môjho rodinného domu a môj syn, ako aj to, čo sa jemu a mne podarilo
vo volejbale dosiahnuť."
...NENÁVIDENEJŠIA (DOMÁCA) POVINNOSŤ "Sťahovanie."
...VÄČŠIA POCHÚŤKA, KTORÚ VIEM SÁM PRIPRAVIŤ "Hemendex. Keď ma chce niekto iný potešiť,
vie, že nepohrdnem rezňom so zemiakovým šalátom."
Svedomitosť v práci, čestnosť a vernosť ku klubu. Životné krédo VLADIMÍRA HANČÍKA
Volejbal mi priniesol veľa pekných chvíľ, ale aj prehier či sklamaní.
Foto:
Vladimír Hančík má dnes sedemdesiat rokov a to je určite dostatočný dôvod na prípitok.
Prezident volejbalistiek Slávie EU na svojom vyárendovanom mieste v hale Mladosť, z ktorého sleduje
každý zápas svojho tímu. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
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62. Procházkova strana sa rozrastá. Kedy sa dozvieme jej ďalších členov?
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 13/04/2014; Správy; SITA]

Novovznikajúca strana neúspešného kandidáta v prezidentských voľbách Radoslava Procházku začína
postupne nadobúdať viaceré črty. Líder strany predstaví ďalších členov už po Veľkej noci.
Prípravný výbor vznikajúcej politickej strany poslanca Národnej rady SR Radoslava Procházku tvoria
okrem neho primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka fakulty Medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová.
Procházka ho predstavil na dnešnej tlačovej besede s tým, že názov, logo aj ďalších členov strany
predstaví v týždni po Veľkej noci v Prešove na oficiálnom začiatku zberu podpisov na zaregistrovanie
strany. Názov strany by mal odrážať vnútorné usporiadanie aj poslanie novej strany.
Poslanie
Pripravovaná strana má podľa Procházku nadviazať na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja
kultúrneho, duchovného a hospodárskeho rozvoja svojho národného a občianskeho spoločenstva.
"Poslanie našej strany, ako siete spájajúcej ľudí po celom Slovensku v službe občanom, sa odráža aj v
mojom návrhu na jej vnútorné usporiadanie ako siete alebo mriežky s dvoma osami. Vertikálnou osou je
územný princíp, čiže rovnomerné pôsobenie vo všetkých kútoch Slovenska cez miestne a regionálne
bunky," povedal Procházka.
"Rovnako dôležitou je ale horizontála – programová os, čiže pracovné skupiny pre desať oblastí
verejného priestoru, ktoré budú diagnostikovať situáciu a pripravovať program," dodal s tým, že nie vždy
každý región potrebuje to isté a riešenia musia byť "šité na mieru" konkrétnym potrebám toho-ktorého
regiónu.
Zvolil vedenie
Na čele regionálnych centier strany budú podľa neho stáť výrazné miestne osobnosti a vo vedení
pracovných skupín budú výrazné odborné autority. Koordináciu regiónov bude mať na starosti jeden z
podpredsedov strany a ďalší podpredseda bude koordinovať pracovné skupiny pre program.
"Pani doktorka Macháčková reprezentuje schopnosť nezávislého človeka presadiť sa vo svojom regióne
poctivou a aktívnou robotou. Pani inžinierka Cséfalvayová je zase prototypom toho, ako chceme, aby
vyzeralo naše odborné zázemie," povedal Procházka.
Úlohou prípravného výboru je okrem administratívnych úkonov súvisiacich so vznikom strany príprava
stanov a základných rysov programu a usporiadať ustanovujúci snem. Podrobný program strany a jej
kompletná personálna zostava sa predstaví pri jej registrácii, respektíve ustanovujúcom sneme.
Útočia na komunálne voľby
Najbližšie voľby, do ktorých sa má Procházkova strana zapojiť, budú tohtoročné komunálne voľby. "Čo
sa týka našich kandidátov do komunálnych volieb, krajské mestá sú pre nás veľmi dôležité," uviedol
Procházka.
Otázka, či vo všetkých postavia vlastného kandidáta, je však podľa neho predčasná. Potenciálnych
nových členov novej strany si chcú preverovať, pričom "filtračný mechanizmus" má využívať aj
informácie z internetu. Ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov Procházka spomenul Google a
webstránku Ústavu pamäti národa.
"Naozaj je pre nás dôležité, aby priestor dostali ľudia, ktorí sa opierajú o autoritu, ktorú si naozaj
vybudovali vlastnou robotou. Ľudia so silným životným príbehom a silnou odbornou skúsenosťou,"
povedal Procházka, pričom ako základ silného životného príbehu chápe uprednostnenie princípu pred
osobným pohodlím.
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63. Na Východe by mohli byť aj dve ďalšie automobilky, keby sme mali diaľnicu!
[Téma: Ekonomická univerzita; podkapotou.zoznam.sk; 16/04/2014; Pod kapotou; jh TASR, Ministerstvo
vnútra SR]
Tieto slová zazneli na stretnutí ZAP-u so subdodávateľmi v Košickom a Prešovskom kraji. Bez diaľnice
Východ prichádza o milióny.
Diaľnica na východ však nie je jediným problémom, ktorý predstavitelia Združenia automobilového
priemyslu vidia v tom, že na východ Slovenska nie je možnosť priviesť nové investície. Väčšina firiem
podnikajúcich v oblasti automobilizmu totiž funguje na západnom a strednom Slovensku. Problémom je
aj nekvalifikovaná pracovná sila a zlé prepojenie medzi vzdelávaním praxou a vedou.

K problémom ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku patrí chýbajúce diaľničné
spojenie s východom krajiny, kvalifikovaná pracovná sila a prepojenie vedy a inovácií na priemyselné
potreby. Upozorňuje na to Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, ktorého predstavitelia dnes
rokovali so subdodávateľmi v tomto odvetví v Košickom a Prešovskom kraji.
Podľa predsedu ZAP SR Jaroslava Holečka je na Slovensku možné vybudovať aj štvrtú automobilku. "V
súčasnosti o nej neuvažujeme, ale v priestore od Banskej Bystrice a Žiliny smerom na východ je určite
ešte miesto aj pre dve automobilky," povedal pre novinárov v Košiciach.
Za mimoriadne dôležité pri súčasných logistických systémoch podnikov označil Holeček dobudovanie
autostrády od Žiliny smerom na východné Slovensko. "Ja si myslím, že za posledných desať rokov
žabomyších vojen sme stratili oveľa viac, ako tie milióny, ktoré nás vždy vracajú späť k rozhodovaniu, či
autostrádu áno alebo nie, či takú alebo onakú. Jednoducho, už mala dávno byť," konštatoval. Dodal, že
z takmer 300 subdodávateľov automobilového priemyslu sú tri štvrtiny na západe Slovenska po Banskú
Bystricu a Žilinu.
Druhým problémom pre rozvoj priemyslu je systém vzdelávania. V kontraste k celkovej nezamestnanosti
vyznieva fakt, že firmy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. "Naša predpoveď ukazuje
ročnú potrebu 42.000 stredoškolsky vzdelaných nových zamestnancov, z toho 30.000 len na obyčajnú
reprodukciu ako náhrada za tých, ktorí odchádzajú do dôchodku. Na druhej strane, podľa štatistík sa vo
svojom študijnom odbore zamestná menej ako 5000 stredoškolských absolventov," uviedol Holeček.
Zmena tohto pomeru si podľa neho vyžaduje celkovú transformáciu školského systému. Do stredného
odborného školstva chce ZAP SR zaviesť prvky duálneho systému, pri ktorom žiak získava väčšinu
svojich praktických znalostí priamo v podnikoch, ktoré sú na to prispôsobené. Od septembra bude zväz
spúšťať pilotné projekty.
Slovensko potrebuje tiež transformáciu výskumu pre potreby praxe. "Veda a inovácie nie sú prepojené s
potrebami nášho najdôležitejšieho priemyslu," hodnotí šéf zväzu. Hlavnú zmenu vidí Holeček v
spoločnom prístupe k investíciám do vedy a výskumu, ktorý je v súčasnosti základom kvalitného
dodávateľského vzťahu. Odberatelia v automobilovom odvetví totiž vyžadujú viac komplexné dodávky,
ktoré už zahŕňajú inovácie a posúvajú ich finálny produkt o priečku vyššie. ZAP SR navrhuje riešenie vo
forme Centra pre strategický výskum a vývoj, ktoré bude špecializované na automobilový priemysel a
bude slúžiť pre viacero firiem.
Holeček zároveň ocenil veľmi dobré podmienky výskumu a vývoja na východnom Slovensku, či už
vzhľadom na činnosť Technickej univerzity Košice, alebo viacerých súkromných výskumno-vývojových
inštitúcií.
Podľa viceprezidenta ZAP SR Štefana Rosinu má Slovensko zároveň oproti svetu veľmi malý podiel
podnikových výdavkov na vedu a výskum, preto je potrebné lepšie motivovať slovenské spoločnosti, aby
viac investovali do vývoja. Môže sa tak stať napríklad podporou exportu inovovaných výrobkov alebo
tým, že sa náklady na vývoj stanú odpočítateľnou položkou z daňového základu. "Veríme, že aj túto
bariéru sa čoskoro podarí odbúrať a môžeme efektívne napĺňať Národnú stratégiu hospodárstva na
základe využitia poznatkov vedy a výskumu RIS3, ktorú Európska komisia vyhlásila za najlepšie
spracovanú v rámci členských krajín," dodal Rosina.
Automobilový priemysel je ťahúňom slovenskej ekonomiky, jeho podiel na celkovej priemyselnej výrobe
Slovenska je 43 %, tvorí 26 % exportu a zamestnáva priamo 60.000 ľudí. Vlani Slovensko znovu obhájilo
prvenstvo vo výrobe - 181 kusov automobilov na jedného obyvateľa. Výroba automobilov na Slovensku
stále zvyšuje svoj objem, vlani fabriky opustilo viac ako 980.000 automobilov, čo je o 5,8 % viac ako v
roku 2012.
"Aj keď tieto čísla vyzerajú veľmi optimisticky, národohospodárska štúdia, ktorú vypracoval tím vedcov
Ekonomickej univerzity v Bratislave, hovorí, že stále je tu priestor na rozvoj v automobilovom biznise,
predovšetkým v jeho subdodávateľskej časti," zhodnotil Holeček.
Úsek Typ a farba vozidla
Bratislavský kraj 29 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených
hliadok polície
D1 Škoda Superb hnedá metalíza tmavá
D2 Škoda Superb sivá metalíza
okres PK VW Golf biela
okres MA Škoda Fabia biela
okres SC Škoda Fabia modrá
BA – mesto Škoda Fabia modrá
BA - mesto VW Passat modrá

BA – mesto Seat Leon sivá
okres MA, PK, SC Škoda Fabia biela
Trnavský kraj 17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačených hliadok
polície
Diaľnica D1 Škoda Superb čierna
Rýchlostná cesta R1 Kia cee´d sivá
okres Trnava Kia cee´d hnedá
okres Senica Škoda Fabia modrá
celý TT kraj VW Passat čierna
Trenčiansky kraj 10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 3 neoznačené hliadky
polície
Diaľnica D1 VW Passat modrá
okres Považská Bystrica a Púchov Škoda Fabia modrá
okres Partizánske Škoda Fabia zelená
Nitriansky kraj 22 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok
polície
okres Nitra a Zlaté Moravce VW Golf biela, Seat Leon biela, Škoda Superb sivá
okres Komárno Škoda Octávia strieborná
okres Levice Škoda Fabia biela, Škoda Fabia modrá
okres Nové Zámky Škoda Fabia zelená
okres Topoľčany Škoda Fabia sivá
okres Šaľa Škoda Fabia modrá
Banskobystrický kraj 15 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené
hliadky polície
okres Rimavská Sobota Seat Leon sivá
okres Veľký Krtíš Škoda Fabia biela
okres Žiar nad Hronom Škoda Fabia biela, VW Passat modrá
okres Lučenec Škoda Fabia biela
Žilinský kraj 14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok
polície
okres Žilina, Bytča Volkswagen Passat čierna, Škoda Fabia modrá
okres Čadca, Kysucké Nové Mesto Škoda Fabia modrá
okres Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo Škoda Fabia modrá
okres Martin, Turčianske Teplice Škoda Fabia biela, Škoda Superb strieborná
okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok Škoda Superb čierna
Prešovský kraj 24 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 10 neoznačených
hliadok polície
Diaľnica D1 Škoda Superb strieborná 2x, Škoda Superb čierna, Seat Leon sivá
okres Bardejov Škoda Fabia biela
okres Svidník Škoda Fabia biela
okres Kežmarok Peugeot 208 modrá
okres Vranov nad Topľou Škoda Fabia biela
okres Humenné Škoda Fabia sivá
okres Poprad Peugeot 208 sivá
Košický kraj 21 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené hliadky
polície
okres Košice Peugeot 308 sivá
okres Košice okolie Škoda Fabia biela, Škoda Fabia sivá
okres Rožňava Škdoa Fabia biela
okres Trebišov Škoda Fabia biela
Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie.
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64. Osemveslice univerzít budú opäť pretekať na Dunaji
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 15/04/2014; Vodné športy; tasr]
Na Slovensku sa stávajú pomaly tradíciou preteky osemveslíc.
Minulý rok vyhral tím Univerzity Komenského.
Foto: TASR
BRATISLAVA. Historické preteky osemveslíc Univerzitná regata Bratislava sa pomaly stávajú tradíciou.
Ich druhý ročník sa uskutoční 3. mája na Námestí M. R. Štefánika pri nákupnom centre Eurovea.

Súťaž slovenských univerzít vznikla ako reakcia na legendárne univerzitné preteky na Temži medzi
osemveslicami Cambridge a Oxford, ktoré nedávno oslávili 160. výročie. Na rozdiel od anglických
pretekov však na Dunaji súťažia tri posádky najväčších bratislavských univerzít , a Ekonomickej
univerzity.
Minulý rok vyhrala Univerzita Komenského
Víťazmi premiérových pretekov, ktoré prilákali minulý rok nielen množstvo Bratislavčanov, sa stala
posádka Univerzity Komenského. Posádky Univerzitnej regaty odštartujú o 15.00 h poniže Devína, aby
mali lode na rýchlej rieke dosť času "zrovnať sa" na spoločný štart. Ich súboj budú môcť diváci sledovať
na obrazovke pri Eurovei vďaka kamerám na sprievodnej lodi a na UFO na Novom Moste. Napínavé
finále bude možné najlepšie pozorovať naživo z brehu Dunaja pri Eurovei.
"Pevne verím, že minuloročná víťazná trofej, ktorá je putovnou výhrou, zostane i naďalej na svojom
čestnom mieste u nás na univerzite," povedal Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave.
"Keďže minulý ročník bol prvým ročníkom pretekov, je správne, že vyhrala najväčšia slovenská
univerzita Univerzita Komenského . Tento rok však posádka Slovenskej technickej univerzity urobí
všetko preto, aby získala trofej víťaza," povedal rektor STU Robert Redhammer.
Súboje na trenažéroch začnú už dopoludnia
Univerzitná regata 2014 sa rovnako ako minulý rok koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika. Okrem pretekov osemveslíc na Dunaji si študentské družstvá aj tejto rok zmerajú sily vo
veslovaní na trenažéroch - v Malej regate a pribudnú zápasy v minifutbale.
Do týchto súbojov sa zapoja aj tímy z ďalších bratislavských vysokých škôl: Vysokej školy výtvarných
umení, Vysokej školy múzických umení, Slovenskej zdravotníckej univerzity, Akadémie policajného
zboru, Paneurópskej vysokej školy a Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v
Bratislave. Súboje študentov na veslárskych trenažéroch sa začnú na Námestí M. R. Štefánika už
dopoludnia. Rovnako aj zápasy minifutbalových družstiev na ŠD Mladá Garda.
Od 13.00 h sa na Námestí M. R. Štefánika začne kultúrny program škôl. Predstavia sa vysokoškolské
súbory Technik Slovenskej technickej univerzity, Gymnik Univerzity Komenského a Ekonóm
Ekonomickej univerzity.
Tanečné predstavenie chystá opäť aj Vysoká škola múzických umení. A do programu sa zapoja aj ďalšie
vysoké školy. O 16.00 h si najrýchlejšia posádka Univerzitnej regaty prevezme víťaznú trofej - putovný
pohár s motívom Bratislavy a osemveslice od akademického sochára Milana Lukáča z Fakulty
architektúry STU. Po Veľkej regate si ceny prevezmú aj víťazi Malej regaty a minifutbalisti.
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65. Spolupráca ruského Gazpromu s ázijským trhom
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 16/04/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Nina Krajčovičová, moderátorka: "Vladimir Putin vyzval ruské plynárenské spoločnosti, aby sa začali
orientovať viac na Áziu, čím podľa analytikov chce dať Európe najavo, že v prípade nezhôd dokáže svoj
export nasmerovať inam. Moskva a Peking už pripravujú dohodu. Mala by byť podpísaná v máji počas
Putinovej návštevy v Číne. Prvé dodávky Gazpromu by mali začať v roku 2018."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Vladimir Putin sa Ukrajine i Európe vyhráža znížením dodávok zemného
plynu a tvrdí, že si výpadok v štátnej kase vykryje príjmami z iných trhov, napríklad čínskeho. Zádrhel a
dosť veľký je ale cena. Moskva chce predávať suroviny za európske ceny, Čína takúto predstavu
dlhodobo odmieta. Pre Rádiožurnál hovorí geopolitický analytik Richard Melinson zo spoločnosti Energy
Aspect."
Richard Melinson, geopolitický analytik, Energy Aspect: "Možno teraz bude Rusko viac naklonené urobiť
kompromis s cenou, no nemyslím si, že sa Moskva cíti až v takej oslabenej pozícii, takže zrejme
neponúkne nižšiu cenu, len aby s ňou Čína podpísala obchod."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Cena však nie je jediný problém, konštatuje energetický expert Peter
Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Súčasné transportné cesty totiž majú svoje kapacity."
Peter Baláž, energetický expert z Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Predstava o tom, že by
zdvojnásobí dneska produkciu a vývoz zemného plynu a ropy smerom do Číny a povedzme, do
okolitých krajín, prakticky nie je možná. Tá doprava by sa dala nahradiť teoreticky tým, že v prípade

zemného plynu by sa postavili riadne stanice cez Beringov prieplav alebo okolo celého sveta by ten plyn
bol vyvážaný a to, samozrejme, stojí dneska obrovské zdroje a výstavba takej stanice tiež trvá zhruba
osem až desať rokov."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Ťažko zdolateľným čínskym múrom vo vyjednávaniach je aj neochota
Pekingu platiť za energetické suroviny v hotovosti, hovorí Richard Melinson."
Richard Melinson, geopolitický analytik, Energy Aspect: "Čína vždy hľadá iné spôsoby platieb, cez
pôžičky, alebo odkupuje akcie firiem, napríklad v Južnom Sudáne, Ekvádore, čiže radšej získa podiel v
spoločnostiach akoby mala platiť v hotovosti."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Moskva je ale zvyknutá na reálne peniaze alebo vysokokvalitné
produkty či technológie. Navyše o Európu ako cieľovú destináciu vývozu svojich energetických surovín si
nemôže dovoliť prísť. Dlhodobé otočenie kohútikov na potrubiach zemného plynu by jednoducho
Moskva zaviazaná dlhodobými kontraktami neustála. Peter Baláž."
Peter Baláž, energetický expert z Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Z toho by, samozrejme, sa
spochybnil celý systém dohôd a legislatív vo svete a postaviť to na tom skrátka, že my nemáme dneska
plyn preto, lebo podporujete Ukrajinu a podobne, predpokladám, že v tých kontraktov takéto podmienky
žiadne nie sú a to by, samozrejme, znamenalo akurát to, že by boli zablokované účty Ruska v svetových
bankách a, samozrejme, s rizikom, že by sa zrútil celý svetový finančný systém. A ja si myslím, že
obidve strany si toto uvedomujú a že robia také bububu."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Je preto zrejmé, že v tomto politickom pokri Rusko s čínskou kartou hrať
v súčasnosti nemôže."
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66. Tibor Kolejak sa vracia do slovenského Microsoftu
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 16/04/2014; Redakcia]
Divízia pre riešenia malých a stredných podnikov slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft má od apríla
nového riaditeľa.
Spoločnosť Microsoft Slovakia oznámila nové meno obchodného riaditeľa divízie pre riešenia malých a
stredných podnikov. Od 1. apríla 2014 je ním Tibor Kolejak, ktorý bude vo svojej funkcii zodpovedný za
obchod a marketing spoločnosti Microsoft Slovakia v rámci SME segmentu, ktorý tvoria malé podniky a
organizácie strednej veľkosti. Ďalej bude zodpovedný za rozvoj a riadenie partnerskej siete spoločnosti
Microsoft Slovakia, ktorá na Slovensku predstavuje spoluprácu s viac ako 1 200 partnermi.
"Teší ma, že som sa stal súčasťou slovenského tímu. Po 12 rokoch na rôznych pozíciách v rámci
Microsoftu sa vraciam späť na Slovensko a som rád, že budem môcť zužitkovať moje doterajšie
skúsenosti ," zhodnotil svoj nástup Tibor Kolejak.
Pred nástupom na jeho súčasnú pozíciu pôsobil Tibor Kolejak na niekoľkých iných riadiacich pozíciách v
spoločnosti Microsoft. Naposledy zastával post prevádzkového a marketingového riaditeľa v kazašskej
pobočke. Predtým pôsobil ako finančný riaditeľ v Českej republike. Profesionálnu kariéru začínal v
spoločnosti Energoinfo – Union Fenosa Group. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft pôsobil vo
firmách PricewaterhouseCoopers a Czech Mobile. Vzdelanie získal na Ekonomickej Univerzite v
Bratislave, študoval aj na Fakulte ekonómie Granadskej univerzity v Španielsku. Je ženatý, má jedno
dieťa. Medzi jeho záľuby patrí golf, hra na harmoniku a modely lietadiel na diaľkové ovládanie.
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67. Bratislava: Už budúci týždeň začnú Národné dni kariéry
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 16/04/2014; Slovensko; WBN/PR]
NDK
BRATISLAVA 16. apríla (WBN/PR) - V dňoch 24.-25.4. sa v priestoroch hotela Crowne Plaza v
Bratislave uskutoční už 19. ročník podujatia Národné Dni Kariéry. Udalosť je zameraná na
sprostredkovanie kontaktov medzi študentmi, absolventmi a spoločnosťami uchádzajúcimi sa o nových
zamestnancov. Zárukou kvality podujatia je dlhoročná tradícia a účasť najväčších spoločností, ktoré
pôsobia na slovenskom trhu. Významné zastúpenie majú predovšetkým finančné inštitúcie, konzultačné

spoločnosti, poskytovatelia telekomunikácií, IT firmy či rôzne výrobné a predajné podniky, ako aj mnohé
ďalšie. Nechýbajú ani vzdelávacie inštitúcie, napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave.
Špecifikom tohto ročníka NDK je nový koncept, ktorý umožňuje bližší kontakt medzi uchádzačmi a
zamestnávateľmi. Prvým spôsobom sú workshopy, v rámci ktorých sa študenti v skupine podieľajú v
spolupráci so zamestnancami firmy na určitej úlohe. Táto aktivita má za cieľ umožniť uchádzačom
nazrieť do vnútra fungovania spoločnosti a predviesť svoje schopnosti.
Spoločnosti sa budú môcť taktiež prezentovať prostredníctvom svojich stánkov, ktorými budú
bezprostredne prezentovať potenciálnym zamestnancom informácie o svojom fungovaní a možnostiach
uplatnenia.
Ďalšou formou kontaktu medzi oboma stranami budú aj stretnutia – v nich sa študenti dozvedia viac o
daných spoločnostiach, výberových procesoch a voľných pracovných miestach, taktiež aj o firemnej
politike a kultúre prítomných poskytovateľov zamestnania. Súčasťou NDK sú aj osobné pohovory priamo
na mieste na základe záujmu oboch strán, pričom predstavitelia spoločností sa v rámci nich budú môcť
dozvedieť sa viac o uchádzačoch o zamestnanie.
Sprievodný program pozostáva z odborných prednášok a tréningov, ktoré budú viesť špecialisti z
popredných firiem v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vďaka nim účastníci budú môcť získať praktickú
skúsenosť využiteľnú v osobnom aj pracovnom živote.
Národné dni kariéry poskytujú svojim návštevníkom vďaka širokému programu mnoho výhod. Medzi ne
patrí predovšetkým priamy kontakt so spoločnosťami a vďaka nemu príležitosť získať prácu kdekoľvek
na Slovensku a taktiež prehľad o tom, aký profil zamestnancov poskytujú jednotlivé firmy. Komunikácia
so zástupcami firiem môže študentom a absolventom pomôcť nadviazať rôzne formy spolupráce (či už
plný úväzok, trainee program alebo absolventská prax) prípadne rozšíriť si networking na predstaviteľov
rôznych spoločností. Prítomnosť veľkého množstva zamestnávateľov umožňuje záujemcom o prácu
porovnať jednotlivé ponuky a vybrať si vyhovujúcejšiu.
Účasť na podujatí umožní návštevníkom rozvíjať aj svoje schopnosti a zručnosti, pričom budú mať
jedinečnú možnosť porovnať úroveň s ostatnými. Sprievodný program zameraný na rozvoj soft skills
bude zameraný na získavanie skúseností z pohovorov, ktorých môže účastník absolvovať v rámci NDK
hneď niekoľko. Záujemcovia o zamestnanie budú mať v rámci programu šancu otestovať svoje zručnosti
a vypracovať si svoj osobnostný profil.
Národné dni kariéry teda poskytujú jedinečnú možnosť nájsť si vhodné pracovné miesto a v súčinnosti s
odborníkmi a zástupcami spoločnosti naštartovať svoju kariéru.
Ďalšie informácie na www.ndk.sk
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68. Branislav Šafárik: Chceme byť prvou voľbou pre naše podniky
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 17/04/2014; 15/2014; s.: 56,58; TREND + Malé a stredné
podniky; Zuzana Kollárová]
Slovak Business Agency pripravuje novú koncepciu podpory podnikateľského sektora
Zuzana Kollárová / kollarova@trend.sk
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) od marca používa nový názov
Slovak Business Agency (SBA). So zmenou názvu prichádza aj nová koncepcia podpory malého a
stredného podnikania na Slovensku. Generálny riaditeľ agentúry Branislav Šafárik hovorí, že SBA má
byť One-Stop-Shop centrom, kde budú nástroje pomoci sústredené pod jednou strechou.
Prečo sa zmenil názov agentúry?
Novým názvom sa chceme jasne identifikovať, že sme tu na podporu podnikania. A to vo vzťahu k našim
podnikateľom, ale aj voči zahraničiu. Zastávam pozíciu vyslanca pre malé a stredné podniky pred
Európskou komisiou a tu nebolo jasné, akú krajinu vlastne zastupujem. Nemeníme však len názov, ale
chceme zásadne zmeniť celú koncepciu podpory malého a stredného podnikania. Lebo systematická
podpora na Slovensku neexistuje, je poddimenzovaná a podfinancovaná. Nemáme jednu inštitúciu,
ktorá by podporu koordinovala.
Nemá byť tou inštitúciou ministerstvo hospodárstva?

V roku 2013 bola pod patronátom ministerstva hospodárstva založená pracovná skupina pre
problematiku zákona o malých a stredných podnikoch. Predsedám jej a jej členmi sú zástupcovia
deviatich ministerstiev. Snažíme sa prepájať a koordinovať aktivity ministerstiev, pripravujeme opatrenia,
rokujeme o odporúčaniach EÚ. Budeme spolupracovať s univerzitami či s vedecko-technickými parkami.
Žiada sa prepojiť aktivity súkromného, verejného a akademického sektora.
Sledujete situáciu aj v iných krajinách?
Pomoc v iných krajinách je komplexnejšia a účinnejšia. Na stretnutiach vyslancov pre malé a stredné
podnikanie si vymieňame skúsenosti. Diskutujeme napríklad o tom, aby firmy dostali po krachu druhú
šancu. Rozoberáme aj to, akým spôsobom zlepšiť podnikateľské zručnosti. Veľmi sa tlačí na rozvíjanie
mentorských služieb.
Slovensko sa nemôže pochváliť priaznivým podnikateľským prostredím.
Agentúra sa bude snažiť prispieť k tvorbe podnikateľského prostredia. Podnety na jeho zlepšenie vieme
dostať aj do Bruselu. Stáva sa napríklad, že pri implementácii európskej legislatívy sme na Slovensku až
príliš horliví a naše zákony sú nad štandardom smerníc. Podnikateľov potom znevýhodňujú, robia ich
menej konkurencieschopnými oproti iným štátom, kde dajú do zákonov len to, čo podľa smernice musia.
Chceme zlepšovať zákony, prinášať alternatívne návrhy pre ministerstvo hospodárstva. Ani samotní
začínajúci podnikatelia však nie sú na podnikanie pripravení, chýbajú im základné podnikateľské
zručnosti. Majú problémy pripraviť vlastné biznis plány a začať ich realizovať. Preto si myslíme, že
vzdelávanie je dôležitou súčasťou podnikania. Nielen v školách. Zo štatistík vyplýva, že najviac
pracovných miest vytvoria práve nové firmy. V Európskej únii v nich vznikne ročne vyše štyroch miliónov
pracovných miest. Takýto nárast nedokážu zabezpečiť ani veľké firmy. Preto sa im musíme venovať. Aj
na Slovensku vzniká veľa firiem, no veľké percento z nich do dvoch rokov zaniká. Chceme byť prvou
voľbou nielen pre začínajúce spoločnosti, ale aj pre podniky, ktoré hľadajú spôsoby, ako ďalej svoj biznis
rozvíjať. Základným motívom zmeny je poskytovať služby komplexnejším a účinnejším spôsobom, a to v
rámci celého životného cyklu podnikateľa.
Čo musí riešiť podnik, aby bol úspešný?
Okrem platobnej schopnosti je dôležité pre rozvoj firmy, aby sa dostala na medzinárodné trhy. V tom im
chceme pomáhať. Žiaľ, výrazne rastie počet mikrofiriem - na úkor firiem stredných. Je to dôsledok
globálnej krízy. Firmy sa stiahli z medzinárodného trhu, prepustili ľudí a stali sa z nich malé firmy, ktoré
fungujú na lokálnom trhu. To nie je dobré.
Čo môže pripravovaný zákon reálne dať malým a stredným podnikom?
Súčasťou novej filozofie podpory malého a stredného podnikania je vytvoriť jasný legislatívny rámec,
pomenovať spôsoby a aktérov podpory a uviesť do praxe nástroje, prostredníctvom ktorých sa bude
agentúra snažiť zlepšovať podnikateľské prostredie ako celok. Pôjde napríklad o zavedenie testu, teda
identifikovanie a odstraňovanie bariér pre podnikanie malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria 99,9
percenta podnikov na Slovensku. Sme jedinou krajinou z V4, ktorá takýto zákon ešte nemá. Zákon, to sú
základy, na ktorých môžeme postaviť koncepciu našej agentúry - ako One-Stop-Shop centra, kde budú
tieto nástroje pod jednou strechou.
Aké teda budú kompetencie centra a možnosti pomáhať podnikateľom?
Chceme byť prvé miesto pre podnikateľa - od začínajúcich firiem až po tie už zabehnuté. Pracujeme na
rozvoji nefinančných programov, kde chceme podnikateľom pomáhať cez akceleračný, stážový,
inkubačný, rastový, Enterprise Europe Network program, prostredníctvom pilotných projektov na
otváranie tém Small Business Act a SBA Academy. Ďalším pilierom sú finančné programy - úverové
produkty, rizikový kapitál a hybridné produkty.
A konkrétnejšie?
Chceme, aby agentúra bola centrom stretávania sa podnikateľov a firiem na klubovej platforme. Žiadne
školenia, ale výmena skúseností a vzdelávanie zamerané na zdokonaľovanie podnikateľských zručností.
Vytvoríme priestor aj pre odborníkov zo zahraničia. Nemáme kapitálový trh, podnikatelia nemajú
skúsenosti s tým, čo to znamená pustiť si niekoho do firmy ako finančného partnera, ktorý so sebou
prinesie aj skúsenosti a otvára nové trhy. Chceme tiež inak nastaviť mikropôžičky. Je to úspešný a pre
podnikateľa relatívne dostupný produkt. Ideme vytvárať aj hybridné produkty pre začínajúcich
podnikateľov, ktorí si tak zlepšia podnikateľské zručnosti. S podnikateľom bude pracovať mentor, ktorý
ho bude viesť podľa biznis plánu.

Kedy bude agentúra fungovať po novom?
Na realizácii koncepcie pracujeme od začiatku môjho pôsobenia v agentúre, teda od roku 2012. Úlohou
agentúry je spájať sa s ministerstvami a byť prierezovou agentúrou. Chceli by sme, aby sa koncepcia
naplnila do roka.
Branislav Šafárik (35)
Od novembra 2012 je generálny riaditeľ Slovak Business Agency (SBA). Zastáva aj funkciu SME Envoy
pri Európskej komisii, kde ako vyslanec Slovenskej republiky presadzuje záujmy malého a stredného
podnikania. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po jej skončení odišiel do USA. Keď sa
vrátil, začal sa venovať problematike finančných nástrojov pre malé a stredné podnikania v Slovenskej
záručnej a rozvojovej banke. Ako riaditeľ SBA chce dosiahnuť komplexnú a efektívnu podporu malých a
stredných podnikov.
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69. Nemám rada stereotyp
[Téma: Ekonomická univerzita; Miau; 10/04/2014; 04/2014; s.: 50,51,52,53,54; interview; Gabina
Weissová]
text Gabina Weissová Foto Marek Gavlák
Ani baletka, ani učiteľka či detská lekárka. Takéto ,,všedné" detské sny Anna Macaláková nesnívala,
rovno si splnila jediný, ktorý mala: stať sa bankárkou.
Začnime možno trochu filozoficky: čo je pre bankárku a banku dôležitejšie? Peniaze, alebo dobré
vzťahy?
Predovšetkým vzťahy, pretože aj peniaze, koniec koncov, závisia iba od nášho prístupu k ľuďom. Bez
správnej ,,chémie" medzi bankou a klientom sa nedopracujeme k žiadnemu výsledku, to všetko je však
len odrazom toho, ako sa k sebe správame navzájom my, každý jeden z nás, na akejkoľvek úrovni našej
banky. Nám nezáleží na tom, kto je podriadený alebo nadriadený. Možno máte skúsenosť z pobočiek
bežných, retailových bánk, kde sedí zamestnanec za veľkým stolom na vysokej stoličke a vo vás to
vyvoláva pocit, že idete o niečo prosiť a musíte sa prispôsobiť istému systému. U nás je to iné.
Čím sa J&T Banka líši od bežných, retailových?
Koncept kaviarní J&T Banka Café nám umožňuje stretávať sa s klientmi v prostredí, kde sa cítia dobre,
vychutnávajú si napríklad kávu, čaj alebo dezert a my zatiaľ dokážeme sprocesovať akékoľvek ich
požiadavky a pristupovať k nim na úrovni našich partnerov. Komfort klienta a pocit, že prišiel do
,,domáckeho prostredia", stretáva sa stále s tým istým človekom, ktorý ho dokonale pozná - to všetko je
dôležité. Práve na základe feedbacku, ktorý máme od dlhoročných a lojálnych klientov, sa domnievam,
že dobré vzťahy, neformálna komunikácia, rešpekt a prispôsobivosť sú to, prečo nám ostávajú stále
verní.
V banke pracujete od roku 2006, čím vás pred ôsmimi rokmi oslovila?
Myslím, že svet financií ma fascinoval naozaj od detstva, milovala som filmy, ktoré sa týkali burzy,
grafov, toku peňazí a dynamiky, ktorá sa s tým všetkým spájala... Podľa toho som si vyberala aj štúdium
- odbor financie na Ekcmomickej univerzite. Blízke mi boli najmä predmety ktoré sa detailne venovali
obchodovaniu na finačných trhoch, devízové a burzové operácie, opčné obchody atď. Teória bola super,
ale chcela som to všetko zažiť aj v realite. Prirodzene, po škole som sa obzerala po zamestnaní v banke
a rozhodlo to, že som informácie o J&T poznala z médií. Od prvého pohovoru, keď som vstúpila do
budovy a rozhliadlí sa, vedela som, že som tu správne (smiech)
Učil vás niekto v detstve, ako zaobchádzať s peniazmi a ako s nimi hospodáriť?
Možno to bola skôr matematika a čísla, ku ktorým ma viedol otec, spomínam si, ako som raz vyhrala
matematickú olympiádu a natešená som mu bežala oproti. On bol však skôr ten, kto ma učil
pragmatizmu a tomu, že dva a dva budú vždy štyri. Odjakživa som mala rada čísla, výsledky a postup,
ako sa k nim dopracovať. A vždy ma bavilo, že existuje skúška správnosti, ktorá môj výsledok potvrdí.
Neverili by ste, ale väčšinou si robím skúšku správnosti takmer na všetko aj v súkromnom živote
(smiech). Pokiaľ išlo o moje hospodárenie, môžem povedať, že vreckové som si vždy úzkostlivo
odkladala, pretože som si sem-tam chcela kúpiť nové tenisky alebo svetrík, navyše ma rodičia odmala
viedli k tomu, že ak niekedy niečo budem chcieť, budem sa o to musieť pričiniť. Veci v živote jednoducho

nie sú len tak zadarmo.
Čím je pre vás svet financií príťažlivý?
Dynamikou. Som človek, ktorý nemá rád stereotyp a nemennú líniu práce i života. Baví ma aj dynamika
skupiny J&T a musím povedať, že som ešte nezažila jeden rok, dokonca ani polrok, totožný s tým
predchádzajúcim. Toto je kolotoč neustálych zmien, ktoré sú odrazom situácie vo svete a priestor, ktorý
máme, nám umožňuje prispôsobiť sa týmto zmenám.
Podľa čoho si majú ľudia vyberať, keď každá banka tvrdí, že je tá najlepšia?
Z môjho pohľadu je naša banka výnimočná nielen produktmi, ktoré ponúka, ale aj faktom, že je to banka
domáca. V interných vzťahoch máme priamy kontakt so slovenskými majiteľmi, s členmi predstavenstva
a nie s nejakým riadiacim orgánom, ktorý sedí kdesi v Nemecku alebo v Británii. Skupina J&T, ktorej
súčasťou je aj J&T Banka, pôsobí na Slovensku v mnohých oblastiach. Dosiahnuté zisky refinancujeme
a vraciame do slovenského hospodárstva, dane platíme na Slovensku a o výnos sa nedelíme len s
klientmi, ale investujeme do krajiny, ktorá patrí všetkým. Poznáme lokálne prostredie a ako banka ho
pomáhame rozvíjať. Sme aranžérmi viacerých emisií korporátnych dlhopisov, ktoré prinášame klientom.
Vezmite si napríklad spoločnosť Tatry Mountain Resorts, vďaka ktorej sú dnes Tatry na celkom inej
úrovni, ako pred rokmi, alebo investíciu do korporátnych dlhopisov J&T Real Estate, spoločnosti, ktorá
stavia atraktívne budovy, a ďalšie investície... Klienti tieto spoločnosti veľmi dobre poznajú, a tak vedia,
do čoho reálne investujú. Zároveň ide o inštitúcie, do ktorých investuje aj samotná skupina J&T. Klienti
sa stávajú našimi partnermi a spoločne s nami participujú na ich výnosoch. Samozrejme, každá banka si
myslí, že je najlepšia a že sa o svojho klienta stará viac ako ostatné, za nás hovoria konkrétne príklady.
MIAU Priblížite nám nejaké, napríklad aj nefinančné služby, atraktívne pre klientov?
J&T Banka má bohatú históriu poskytovania služieb concierge privátnym klientom. Poznáme potreby
majetných ľudí, vieme, ako žijú a že ide väčšinou o zaneprázdnených ľudí, ktorí nemajú čas robiť si
prieskum ponúk cestovných kancelárií a aktuálnych možností dovoleniek, nemajú čas pátrať, ktorá škola
bude pre ich dieťa ideálna a kde dostane najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Vieme sa o to postarať my a
v rámci servisu Family Office vieme klientom poskytnúť skutočne kompletnú starostlivosť aj o súkromnú
sféru ich života. Jednoducho, popri zhodnocovaní majetku klientov im dokážeme aj poradiť, ako si svoje
investície užiť. Okrem toho, logickým vyústením našej kampane spred piatich rokov, kedy sme našim
klientom poskytli okrem nadštandardného vkladu aj pobyt v tatranských grandhoteloch, bol vznik klubu
Magnus. Ten opäť potvrdzuje, že klientom vieme poskytnúť nielen nadštandardnú starostlivosť o ich
prostriedky, ale aj o ich voľný čas.
MIAU Privátne bankovníctvo sa v povedomí ľudí spája s akýmsi členstvom vo VIP klube, kde nie je
miesto pre nemajetných. Je to skutočne tak?
Určite nie. J&T Banka je malá, ,,butiková" banka a nemá státisíce klientov, ale vieme, ako je na
Slovensku rozložený majetok a je jasné, že tých, čo majú milióny, nebude až tak veľa. My sa však
snažíme získať si klientov aj edukáciou a príležitosťami, ktoré im ponúkame, pričom dávame možnosť
odskúšať si služby a produkty už s minimálnym vkladom 10.000 eur. Klient s takýmto vkladom u nás
dostáva rovnaký servis a rovnaké služby s puncom prestíže ako ostatní. Tešíme sa, že sa u nás začína
konečne vytvárať stredná vrstva šikovných mladých ľudí, ktorí možno ešte nemajú výrazné objemy
finančných prostriedkov, ale majú potenciál perspektívnych klientov, ktorých už teraz dokážeme osloviť.
Nedeľme teda na bohatých a menej majetných, pozrime sa na mužov a ženy a ich špecifiká. Vnímate
medzi nimi ako klientmi nejaký zásadný rozdiel?
Určite majú svoje špecifiká, čo prirodzene vyplýva z ich rozdielneho pohľadu na svet. Nedá sa to však
paušalizovať a nielen v bankovníctve, ale aj v iných sférach to bude asi podobné: ženy sú opatrnejšie a
rozvážnejšie, rozmýšľajú viac dopredu a zvažujú viaceré možnosti. Muži reagujú pudovejšie,
inštinktívnejšie a idú sebavedomo a ,,po hlave" za výsledkom. Z našich skúseností s klientkami môžem
povedať, že aj pri výbere benefitov, ktoré v našej banke poskytujeme, pozerajú viac na rodinu a jej
blaho. Mužov zasa zaujímajú moderné technológie, ,,hračky" a stroje, ale v konečnom dôsledku sa tiež
orientujú na svoju rodinu a jej záujmy.
O bankách sa často hovorí ako o svete mužov, kam žena len veľmi ťažko prenikne. Nie je to dnes už
klišé?
S pracovným prostredím, ktoré je stále vnímané ako viac mužské, rozhodne nemám ani najmenší
problém. Nezažila som pocit diskriminácie, za čo pravdepodobne vďačím faktu, že sme mladá firma, kde
každý každého pozná. Všade nájdete úspešné ženy a úspešných mužov, schopných dosahovať skvelé
výsledky a schopných argumentovať. Našťastie, u nás v J&T nik neprihliada na skutočnosť, či

argumentuje žena, alebo muž. Moja skúsenosť je skôr taká, že si muži v ženskej spoločnosti dávajú ešte
väčší pozor na svoje správanie a na slovník, sú empatickejší, ženy sa zasa od mužov učia pragmatizmu,
zjednodušenému pohľadu na zadanie a sebavedomiu, ktoré im veľakrát chýba.
Aké vlastnosti musí mať žena, ak chce byť úspešná?
Myslím, že sa musí predovšetkým obrniť trpezlivosťou. Nemala by jej chýbať rozvaha a určite by mala
byť férová a otvorená. To sú vlastnosti, ktoré považujem nielen v pracovnej, ale aj súkromnej oblasti za
najdôležitejšie a sú predstupňom toho, čomu sa hovorí úspech. Za čo najradšej utrácate peniaze?
Priznávam, že sa nebojím investovať do kabelky, aby som uspokojila svoju ženskú márnivosť. Možno
ma však ospravedlní, že väčšinu peňazí míňam na blízkych a na svojich priateľov, rada ich obdarúvam,
robím im radosti ak niekto platí hypotéky a lízingy nemám problém pozvať ho so mnou na dovolenku... A
čo sa týka mňa, prevláda opäť môj pragmatizmus: investíciu do dobrej dovolenky, domácností alebo
bytu nikdy nepovažujem za zbytočnú.
Čo je pre vás v živote najväčší luxus?
Môj voľný čas a čas strávený s blízkymi, ktorí takisto nemajú voľna nazvyš. Niekedy je ťažké sa zladiť,
ale keď sa nám to už podarí, veľmi rada si s nimi posedím, porozprávam sa o bežných, nepracovných
záležitostiach a rada sa s nimi vrátim v čase späť, nezaťažujem sa pri nich stresom alebo problémami.
Dokážem si to vychutnať. Napríklad ako keď som s kamarátkou, učiteľkou v materskej škole vystrihovala
pre detí nejaké srdiečka na pozdravy pre ich mamy alebo keď som cestovala s priateľkou, ktorá sa
vyzná a zavedie ma vždy aj na miesta, kde by som sa bežne určite nedostala. Mám kamarátku, ktorá sa
venuje zariaďovaniu interiérov a baví ma sledovať ju pri práci, mám starých i mladých priateľov,
ženatých, vydaté i slobodných a od každého si vždy niečo pekné zoberiem.
Pracovný stres a problémy sa najlepšie eliminujú mimo práce. Ako najradšej trávite čas, keď si chcete
vyčistiť hlavu?
Tancujem! Tancovala som od strednej školy a minulý rok som si dala záväzok, že sa k tomu vrátim. Nuž,
ale viete, ako to asi dopadlo. Zaplatila som si súkromného tanečného lektora, prišla som asi trikrát a viac
mi to už nevyšlo. Tanec ma dokáže nabiť energiou a je to pre mňa prirodzený pohyb, ktorý ma vie zbaviť
stresu, takže sa k nemu ešte určite vrátim! Rovnako rada mám aj filmy a náš filmový klub v Dúbravke.
Nie je to žiaden multíplex, nájdete tam staré vŕzgajúce drevené sedadlá, uja uvádzača s baterkou v ruke
a film, ktorý sa počas premietania trikrát pretrhne (smiech). Každý jeden film mi prináša spojenie s
realitou a napriek tomu, že v práci som obklopená luxusom a výnimočnosťou, dokážem vďaka tomu stáť
nohami pevne na zemi a zachovávať si triezvy pohľad.
Musí žena v istom čase obetovať kariéru rodine?
Všetko závisí od priorít a od životnej krivky, teda toho, v ktorej jej časti sa práve nachádzame. Navyše,
nemôžeme jednoznačne povedať, že rodine sa obetujú iba ženy, pretože keď na to príde, musia sa
prispôsobiť i muži, len tí k založeniu rodiny pristupujú inak. Keď sa rozhodne pre rodinu žena, dá sa to
určite zvládnuť aj v kombinácii s kariérou, treba sa len uistiť, čo je v živote dôležité a koľko času a v
akom pomere je človek ochotný rozložiť na misky váh. Mám priateľov, čo si založili rodiny a aj keď ich to
veľmi zmenilo, nikdy nie na úkor práce alebo schopnosti rozvíjať sa a podávať dobrý výkon.
Majú peniaze silu zmeniť človeka?
Určite veľa závisí od sily charakteru a prostredia, v ktorom sa človek pohybuje. A niekto ani nemusí prísť
k peniazom, stačí mu len zmena pozície na vizitke a je z neho celkom iný človek. Pravda je asi taká, že
peniaze len lepšie odkryjú charakterové črty človeka, ak však má v sebe pevne zakorenené správne
zásady a férové princípy, žiadne peniaze sveta ho nezmenia.
VIZITKA
Anna Macaláková vyštudovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave,
odbor bankovníctvo, financie a investovanie. Vždy ju fascinoval burzový obchod, dianie na Wall Street a
celkovo svet financií. Ten reálne okúsila už počas štúdia na vysokej škole, keď pôsobila v Tatra banke.
Po skončení štúdia v roku 2006 nastúpila do J&T Banky. Od nižších pracovných postov sa vypracovala
až do najvyššej úrovne manažmentu J&T Banky, vďaka čomu dokonale pozná všetky procesy a ľudí. V
súčasnosti pôsobí aj ako prokuristka J&T Banky. Od roku 2010 je riaditeľkou odboru Komfort, ktorý
vybudovala od základov. V čase, keď sa v J&T Banke prechádzalo na nový spôsob vyplácania
benefitov, bolo potrebné vytvoriť nový odbor. Anna Macaláková riadi odbor Magnus, ktorý zastrešuje
kompletný chod tohto vernostného systému.
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70. Rozdal všetko
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 16/04/2014; 16/2014; s.: 22; VŠIMLI SME SI; LUKÁŠ MILAN]
Premiér Robert Fico za tri mesiace rozdal takmer celú pôvodnú rezervu. Najviac dostali dôchodcovia v
jeho Topoľčanoch
Robert Fico sa prvé tri mesiace tohto roka pred prezidentskými voľbami dosť činil. Priam sa úplne rozdal.
Pôvodne mal v rezerve predsedu vlády z peňazí daňovníkov pridelený jeden a pol milióna eur. Do konca
marca stihol porozdávať 81 percent pôvodnej rezervy určenej na celý rok 2014. Najväčšiu dotáciu udelil
domovu dôchodcov v Topoľčanoch. Na tohtoročnú prevádzku získalo Zariadenie pre seniorov Komfort
bez 160 eur rovných stotisíc.
Nestačilo: Pri vysokom tempe rozdávania bolo jasné, že rezerva vlády dlho nevydrží, a tak Úrad vlády
hneď štyrikrát požiadal o zvýšenie rezervy. Minister financií Peter Kažimír napriek napnutému rozpočtu
súhlasil. ,,Rozpočet rezervy predsedu vlády bol v roku 2014 zvýšený 9. januára, 3. februára, 18. februára
a 25. februára. Finančné krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v iných rozpočtových kapitolách,"
uviedlo ministerstvo financií. Ficova rezerva sa tak pred prezidentskými voľbami razom nafúkla o milión
eur. Dvestotisíc zobrali ministrovi vnútra a zvyšných 800-tisíc vzali nevedno komu. V rozpočtových
opatreniach sa neuvádza zdroj. Fico tak má zatiaľ celkovo 2,58 milióna, z toho však už 1,2 milióna
rozdal.
Dôchodcovia a športovci: Najväčšiu položku medzi podporenými tvoria seniori a mladí športovci.
Desaťtisíce eur získali domovy dôchodcov v Nemšovej, Považanoch, Rakovnici a Solčanoch. Všetky
získali dovedna 551-tisíc eur. Zaujímavou položkou je aj nákup počítačov za desaťtisíc eur pre Jednotu
dôchodcov na Slovensku, ale ešte lepšou položkou je rovných dvanásťtisíc eur na nákup výpočtovej
techniky pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Najčastejšie, ale v menších sumách Fico zo
svojej rezervy podporuje športovcov. Nákup dresov a športových potrieb pre futbalistov, stolných
tenistov, hokejistov, to je najčastejší dôvod. Semtam nejaká obnova trávnika či ihriska alebo šatní. V
takej Strednej odbornej škole na Farského ulici v Bratislave si dokázali vybaviť osemtisíc eur na letenky
na zahraničný stolnotenisový turnaj. Treťou najväčšou oblasťou podpory sú cirkvi. Peniaze išli najmä na
opravu kostolov, ale aj konferenciu o Ľudovítovi Štúrovi. Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a
spoločenských analýz INESS považuje rezervu vlády za chybu v systéme. ,,Rezervy by mali slúžiť na
krízové a katastrofické udalosti. Premiér má natlačenú peňaženku a bez verejnej kontroly rozhoduje,
koho podporí. Je to neefektívny spôsob riešenia problémov," tvrdí Ďurana s tým, že podľa neho nie je
normálne, aby rezerva vlády zastupovala ministerstvo sociálnych vecí. ,,Ministerstvo má dvojmiliardový
rozpočet a nedokáže pomôcť domovom dôchodcov?" pýta sa Ďurana. Ako dodáva, ak by chceli ministri
naozaj nezištne pomáhať, tak môžu zo svojho. ,,Členovia vlády majú celkom slušné príjmy. Avizoval to
už Kiska. Z cudzieho sa ľahko rozdáva," uzatvára Ďurana.
Najmä svojim: Pri bližšom pohľade na podporené projekty sa ukazuje, že niektoré mestá alebo regióny
sú oveľa úspešnejšie. Taká Handlová je asi najpodporovanejšie mesto vzhľadom na počet obyvateľov.
Šikovní sú aj v Humennom, kde primátoruje poslankyňa za Smer Jana Vaľová. Tenisový klub v jej meste
získal 19 940 eur na nákup športového náradia. Samotné mesto Humenné dostalo ešte minulý rok od
Fica 11 500 eur na kamerový systém. Oblastný futbalový zväz v Humennom získal 14 706 eur.
Slovenskému futbalovému zväzu šéfuje Ján Kováčik, ktorý sa, mimochodom, zúčastnil na slávnostnom
obede na podporu kandidáta Fica, hoci pred piatimi rokmi podporoval Ivetu Radičovú.
Kupovanie podpory?: Práve vyjadrenie podpory ,,osobností" v prospech Fica vyvoláva otázky, či za to
niečo dostali. Taký Kováčik cez spoločnosť Forza spoluorganizuje trenčiansky filmový festival Art Film. Z
rezervy primiéra ešte minulý rok získal 25-tisíc eur. Ďalší z podporovateľov Fica je rektor Ekonomickej
univerzity Rudolf Sivák. Ten síce nedostal peniaze priamo, ale jeho vysoká škola ako jediná. Konkrétne
v roku 2013 volejbalový tím Slávia dostal 7 300 eur na turnaj a, teraz pozor, Študentský parlament
Fakulty podnikového manažmentu dostal tento rok 8 617 eur na športovú výbavu, stravu a pitný režim.
To už musí byť veľká kríza, keď sa z rezervy prispieva na pitný režim študentov.
LUKÁŠ MILAN
FOTO:
Kde sú penieze?: Šéfe, vy ste za tri mesiace minuli skoro všetko, čo sme vám dali, čuduje sa minister
financií, v strede, za počítačom. Foto: TASR
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71. Prídu zahraniční profesori
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/04/2014; csr; md]
Vysoké školy s ekonomickým zameraním si aj tento rok môžu do svojich radov pozvať renomovaných
zahraničných profesorov podľa vlastného výberu. Umožní im to otvorená grantová schéma, ktorú
každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB.
včera / md
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Budúci ekonómovia, finančníci či manažéri získajú jedinečnú príležitosť absolvovať semestrálne štúdium
vybraného predmetu pod vedením zahraničného odborníka. Nadácia VÚB uhradí dvom vysokým školám
náklady spojené s hosťovaním profesora do výšky 45-tisíc eur.
Myšlienku intenzívnej spolupráce našich ekonomických vysokých škôl s významnými zahraničnými
odborníkmi podporuje Nadácia VÚB od roku 2009. Doteraz na hosťovanie profesorov, prevažne z Veľkej
Británie, Francúzska a USA, poskytla deväť grantov v hodnote takmer 400-tisíc eur. Výhodou pre školy
je, že odborníci prichádzajú na Slovensko na celý semester, čo vytvára priestor okrem pedagogickej
činnosti aj na spoločný výskum. "Pre naše vysoké školstvo je veľmi dôležité spolupracovať aj so
zahraničnými univerzitami, porovnávať svoje pedagogické postupy a pracovať na spoločných
výskumných projektoch. Rovnako dôležité je poskytnúť túto príležitosť aj študentom, doktorandom a
mladým učiteľom, pre ktorých môže byť takéto stretnutie motivujúce pre ich ďalší profesionálny rozvoj,"
vysvetľuje Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.
Do projektu sa vlani zapojila aj Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá počas zimného semestra
2013/2014 na svojej pôde hosťovala profesora ekonomickej geografie Johna Picklesa z University of
North Carolina. Prínos jeho pobytu hodnotí profesor Milan Buček z Ekonomickej univerzity v
Bratislave: "Naším dlhodobým cieľom je byť súčasťou výskumných sietí s najvýznamnejšími
európskymi a americkými vedcami. Vďaka podpore z Nadácie VÚB sme túto víziu mohli naplniť a naši
študenti tak v osobe profesora Johna Picklesa získali nielen skvelého učiteľa a mentora, ale aj jedinečnú
príležitosť zažiť atmosféru zahraničnej vysokej školy na pôde svojej alma mater. Spolupráca pokračuje
pozvaním troch pracovníkov našej katedry do Severnej Karolíny."
O grant sa môžu uchádzať slovenské vysoké školy, univerzity, fakulty a katedry s ekonomickým
zameraním, ktoré svoj návrh na pôsobenie zahraničného profesora podajú do 31. októbra 2014. O
udelení finančnej podpory rozhodne odborná porota zložená z renomovaných zahraničných odborníkov,
pričom do úvahy bude brať najmä vedeckú erudovanosť navrhovaného kandidáta, ako aj ciele a zámery
spoločnej vedecko-výskumnej činnosti pozývajúcej školy a hosťujúceho profesora. Nadácia VÚB uhradí
mzdové a cestovné náklady pozvaného profesora, ako aj náklady na jeho účasť na zahraničných
vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na Slovensku. Viac informácii a prihlášky pre univerzity
sú k dispozícii na www.nadaciavub.sk
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72. Microsoft Slovakia má nového obchodného riaditeľa divízie pre riešenia malých
a stredných podnikov
[Téma: Ekonomická univerzita; pcspace.sk; 17/04/2014; Tibor Kolejak]
Divízia pre riešenia malých a stredných podnikov slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft má nového
riaditeľa. Od 1. apríla 2014 nastúpil na tento post Tibor Kolejak, ktorý v spoločnosti Microsoft pôsobí už
12 rokov.
Spoločnosť Microsoft Slovakia oznámila nové meno obchodného riaditeľa divízie pre riešenia malých a
stredných podnikov. Od 1. apríla 2014 je ním Tibor Kolejak, ktorý bude vo svojej funkcii zodpovedný za
obchod a marketing spoločnosti Microsoft Slovakia v rámci SME segmentu, ktorý tvoria malé podniky a
organizácie strednej veľkosti. Ďalej bude zodpovedný za rozvoj a riadenie partnerskej siete spoločnosti
Microsoft Slovakia, ktorá na Slovensku predstavuje spoluprácu s viac ako 1 200 partnermi.
"Teší ma, že som sa stal súčasťou slovenského tímu. Po 12 rokoch na rôznych pozíciách v rámci
Microsoftu sa vraciam späť na Slovensko a som rád, že budem môcť zužitkovať moje doterajšie
skúsenosti," zhodnotil svoj nástup Tibor Kolejak.
Pred nástupom na jeho súčasnú pozíciu pôsobil Tibor Kolejak na niekoľkých iných riadiacich pozíciách v
spoločnosti Microsoft. Naposledy zastával post prevádzkového a marketingového riaditeľa v kazašskej
pobočke. Predtým pôsobil ako finančný riaditeľ v Českej republike. Profesionálnu kariéru začínal v

spoločnosti Energoinfo – Union Fenosa Group. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft pôsobil vo
firmách PricewaterhouseCoopers a Czech Mobile. Vzdelanie získal na Ekonomickej Univerzite v
Bratislave, študoval aj na Fakulte ekonómie Granadskej univerzity v Španielsku. Je ženatý, má jedno
dieťa. Medzi jeho záľuby patrí golf, hra na harmoniku a modely lietadiel na diaľkové ovládanie.
Tibor Kolejak
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73. Vysoké školy sa z regiónov sťahujú do centrál
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 21/04/2014; Spravodajstvo; Daniela Balážová Pravda]
Masové rozdávanie diplomov a cestovanie profesorov za študentmi po Slovensku sa pomaly končí.
Niektoré vysoké školy avizujú rušenie svojich pobočiek.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave má 14 pobočiek. Čoskoro ich bude zrejme o
polovicu menej.
Autor - Robert Hüttner, Pravda
Tie boli ešte pred štyrmi rokmi takmer v každom väčšom meste. Školy tak reagujú na prísnejšie
hodnotenie, ktoré presadil minister školstva Dušan Čaplovič. Zatváranie pobočiek zatiaľ priznala
Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, ktorá
ich má najviac. Odborníci odhadujú, že takýto krok urobí viac škôl.
Detašované pracoviská často sídlili v priestoroch, ktoré si školy prenajali podľa potreby a záujmu
študentov. Učili tam externe – cez víkend, prípadne cez tzv. blokové jedno- až dvojtýždňové konzultácie.
Štúdium v pobočke bolo často formálne a pripomínalo skôr diaľkovú strednú školu ako vysokú. Študenti
tam nemali prístup ani k odbornej literatúre zo svojho odboru, v pobočkách sa nerobila tvorivá činnosť či
výskum, niekde chýbali aj učitelia.
Pred štyrmi rokmi fungovalo na Slovensku viac ako sto detašovaných pracovísk, dnes ich je 35. Toto
číslo sa zrejme v budúcom roku zníži. Školy musia totiž do leta pripraviť pre každý svoj študijný program
akreditačný spis a v týchto dňoch sa rozhodujú aj o tom, či si budú žiadať o akreditáciu aj pre
detašované pracoviská. Komplexná akreditácia prebieha po šiestich rokoch, od jej výsledkov bude
závisieť aj financovanie škôl.
"Po tom, čo sme si posvietili na detašované pracoviská a začali sme sa nimi viac zaoberať, sa ich počet
radikálne znižuje. V Akreditačnej komisii to berieme ako jedno z našich najväčších víťazstiev za uplynulé
štyri roky," hodnotí počet klesajúcich pobočiek predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera. Podľa
správy, ktorú nedávno predložil komisii, majú vysoké školy celkovo 44 detašovaných pracovísk, z nich
deväť je v zahraničí.
Celý článok si môžete prečítať v utorkovom vydaní denníka Pravda, na webe po 8.00.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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74. Vysoké školy sa sťahujú z regiónov do centrál
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 22/04/2014; 92/2014; s.: 1,6; Titulná strana; Daniela Balážová]
Daniela Balážová Bratislava
Masové rozdávanie diplomov a cestovanie profesorov za študentmi po Slovensku sa pomaly končí.
Niektoré vysoké školy avizujú rušenie svojich pobočiek. Tie boli ešte pred štyrmi rokmi takmer v každom
väčšom meste. Školy tak reagujú na prísnejšie hodnotenie, ktoré presadil minister školstva Dušan
Čaplovič. Zatváranie pobočiek zatiaľ priznala Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, ktorá ich má najviac. Odborníci odhadujú, že takýto krok
urobí viac škôl. Detašované pracoviská často sídlili v priestoroch, ktoré si školy prenajali podľa potreby a
záujmu študentov. Učili tam externe - cez víkend, prípadne cez tzv. blokové jednoaž dvojtýždňové
konzultácie. Štúdium v pobočke bolo často formálne a pripomínalo skôr diaľkovú strednú školu ako
vysokú. Študenti tam nemali prístup ani k odbornej literatúre zo svojho odboru, v pobočkách sa nerobila
tvorivá činnosť či výskum, niekde chýbali aj učitelia. Pred štyrmi rokmi fungovalo na Slovensku viac ako

sto detašovaných pracovísk, dnes ich je 35. Toto číslo sa zrejme v budúcom roku zníži. Školy musia totiž
do leta pripraviť pre každý svoj študijný program akreditačný spis a v týchto dňoch sa rozhodujú aj o tom,
či si budú žiadať o akreditáciu aj pre detašované pracoviská. Komplexná akreditácia prebieha po šiestich
rokoch, od jej výsledkov bude závisieť aj financovanie škôl.
Pokračovanie - s. 6
Dokončenie - s. 1
"Po tom, čo sme si posvietili na detašované pracoviská a začali sme sa nimi viac zaoberať, sa ich počet
radikálne znižuje. V Akreditačnej komisii to berieme ako jedno z našich najväčších víťazstiev za uplynulé
štyri roky," hodnotí počet klesajúcich pobočiek predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera. Podľa
správy, ktorú nedávno predložil komisii, majú vysoké školy celkovo 44 detašovaných pracovísk, z nich
deväť je v zahraničí.
Najviac pobočiek má súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave na Slovensku
ich má 14. Čoskoro ich bude zrejme o polovicu menej. "S najväčšou pravdepodobnosťou príde k redukcii
šiestich až siedmich detašovaných pracovísk. Zlúčia sa s inými pracoviskami," uviedla pre Pravdu Anna
Ondová z rektorátu vysokej školy. Znižovanie počtu detašovaných pracovísk na minimum avizuje aj
Ekonomická univerzita v Bratislave. "Väčšina fakúlt univerzity nepredkladá na akreditáciu žiadne
detašované pracovisko," informovala Kamila Nemcová z odboru komunikácie Ekonomickej univerzity.
Predseda Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár povedal, že tieto kroky sú na prospech
vysokých škôl. "Som zástanca toho, aby študenti chodili na školu a nie, aby škola chodila za nimi," dodal
Libor Vozár. Neprezradil už, či fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej je rektorom, budú
tiež počet svojich detašovaných pracovísk znižovať. "Akreditačné spisy sú rozpracované, zatiaľ je ťažko
na to odpovedať," dodal. Menej náročné externé štúdium na detašovaných pracoviskách a masové
rozdávanie diplomov znižovalo aj kvalitu vzdelávania. "Za menej ako polovicu, niekedy za tretinu
námahy možno získať diplom s rovnakou hodnotou ako diplom z denného štúdia. Tým sa deformuje
nielen vysokoškolský systém, ale aj trh práce," upozornil Ivan Ostrovský z Akademickej rankingovej a
ratingovej agentúry, ktorá robí rebríčky fakúlt podľa ich kvality. K zániku či zlučovaniu detašovaných
pracovísk prispel znižujúci sa počet študentov aj novela vysokoškolského zákona, ktorá platí od januára
minulého roka. "Chceli sme, aby každé pracovisko vysokej školy, kde prebieha výučba, bolo
akreditované, aj keď niektorí rektori mali k tomu výhrady," hovorí Fišera. Nové pravidlá akreditácie vlani
schválil minister školstva Dušan Čaplovič. Vtedy tvrdil, že viaceré detašované pracoviská nedokážu
zabezpečiť kvalitu vysokých škôl. Po novom musí mať každá pobočka také vybavenie ako vysoká škola.
Mala by mať napríklad knižnicu a študovňu s prístupom k základnej študijnej literatúre k danému
programu alebo predmetu, samozrejmosťou by mal byť prístup študentov k internetu. Prísnejšie pravidlá
sa týkajú aj personálneho zabezpečenia výučby. "Vyžadujeme, aby bol nielen príslušný garant, ale
budeme sledovať aj to, aby bol zodpovedajúci minimálny počet učiteľov na študijnom programe - teda
traja učitelia, ktorí musia byť vedení na pracovisku s plným pracovným úväzkom. Aby sa nestalo, že
teoreticky bude mať škola štyri či päť detašovaných pracovísk a bude mať na to päť učiteľov. Tí len
veľmi ťažko môžu byť v sobotu na dvoch alebo troch miestach," dodáva Fišera.
Foto:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave má 14 pobočiek. Čoskoro ich bude zrejme o
polovicu menej.
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75. Procházka predstavil svoj cieľ - jednoduchý a spoľahlivý štát
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 13/04/2014; Z domova; Daniel Vražda]
Stranu budú pomáhať pripravovať primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Katarína
Cséfalvayová.
BANSKÁ BYSTRICA. Radoslav Procházka predstavuje vznikajúcu novú politickú stranu na rozdiel od
Lipšicovej Novy postupne.
Názov strany predstavia spolu s logom v Prešove až v týždni po Veľkej noci pri oficiálnom začiatku zberu
podpisov.
Procházka zatiaľ potvrdil len to, že názov by nemal obsahovať prívlastky ako demokratická,
konzervatívna, či ľudová. Ďalšie osobnosti budú predstavovať postupne.
Chce dať šancu novej generácii

Procházkov tím pracuje aj na mechanizme filtrácie nových členov a funkcionárov strany.
Tvrdí, že je dôležité, aby priestor dostali ľudia s autoritou, ktorú si vybudovali vlastnou prácou, odbornou
skúsenosťou a so silným životným príbehom.
Procházka to definoval ako potvrdenú schopnosť uprednostniť princíp pred osobným pohodlím.
"Jedným z veľmi efektívnych nástrojov je internet a webová stránka Ústavu pamäti národa je jedna z
vecí, ktoré treba využívať," reagoval na otázku, či využijú aj systém lustrácií.
K Andrejovi Hrnčiarovi a Miroslavovi Beblavému pribudli do Procházkovej zostavy v nedeľu v Banskej
Bystrici členky prípravného výboru primátorka Prievidze Katarína Macháčková a prodekanka Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Katarína Cséfalvayová.
"Mojou úlohou je vytvoriť priestor a priviesť do verejnej služby novú generáciu," dodal Procházka.
Macháčková pôsobí v komunálnej politike bez straníckej príslušnosti dvanásť rokov. Prešla cez pozície
mestskej poslankyne až po primátorku mesta a poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Členka prípravného výboru strany tvrdí, že určite bude znovu kandidovať na post primátorky a v spojení
samosprávnych postov vidí výhodu v prípadnom pôsobení v parlamente.
"Budeme trvať na princípe jeden plat z verejných zdrojov," dodal Procházka.
Cséfalvayová pôvodne neuvažovala o politickej kariére, ale Procházkova vízia, v ktorej dáva možnosť
zapojiť sa mladým odborníkom bez politickej minulosti ju oslovila.
Zabojujú už v komunálnych voľbách
Už blížiace sa komunálne voľby preveria silu vznikajúcej strany.
Procházka ešte nevie, či postavia kandidátov na primátorov vo všetkých krajských mestách, ale má
ambíciu získať silné poverenie od ľudí.
Šéf prípravného výboru predstavil len základnú pracovnú hodnotovú programovú a ideovú orientáciu
budúcej strany.
"Chceme sa vrátiť k pôvodnému étosu ľudových strán. Poskytovať záštitu a pomoc tým, ktorí to
potrebujú. Stáť na strane menších, proti veľkým, ktorí od štátu takú pomoc nepotrebujú. Vrátiť štát tým,
ktorým patrí," vyhlásil Procházka.
Základnou hodnotou je rovnosť občanov v slobode, v dôstojnosti a v práve na prístup k verejným
dobrám, programovým cieľom je jednoduchý a spoľahlivý štát.
Základnými programovými zásadami strany sú úcta k tradíciám poctivej verejnej služby, ktorá má
prednosť pred záujmami politických strán alebo záujmovej skupiny, rovnosť pred zákonom a rovnosť
príležitostí, rovnováha princípov solidarity a subsidiarity.
To znamená, že úlohou štátu je plnenie len tých funkcií, ktoré dokáže plniť lepšie ako jednotlivci, rodiny,
obce či spolky.
Daniel Vražda
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76. Evolučná ontológia Josefa Šmajsa
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 21/04/2014; noveslovo.sk; JOZEF LYSÝ]
Profesor Jozef Šmajs oslávil 75. narodeniny už v novembri minulého roku. K tomuto jeho jubileu sa v
priestoroch Fakulty sociálnych štúdií MU v Brne konala 28. marca 2014 teoretická konferencia venovaná
evolučnej ontológii. Jej výstupom bude kniha Evolučná ontológia a spoločenské vedy, ktorú vydá
Masarykova univerzita.
Profesor Josef Šmajs je známy filozof Masarykovej univerzity v Brne. Zaoberá sa najmä filozofickými
otázkami civilizačnej krízy, ktorú vníma ako konflikt prírody s kultúrou. Je autorom pôvodnej filozofickej

koncepcie evolučná ontológia. Jeho knihy s ontologickou a ekologickou tematikou sú prekladané aj do
iných jazykov. Za knihu Ohrozená kultúra dostal Cenu ministra životného prostredia Českej republiky.
Jej ruský preklad s predhovorom Erazima Koháka vyšiel v roku 2011 v Novosibirsku. V roku 2012 bola
táto kniha ocenená ako najlepšia ruská vedecká kniha roka. Myšlienka o jej preklade do ruštiny vznikla
na svetovom filozofickom kongrese v Soule v roku 2008. V tom istom roku mu vyšla aj kniha Filozofia –
obrat k Zemi, v ktorej evolučnú ontológiu rozšíril o evolučnú gnozeológiu a filozofiu techniky. Pre
Encyclopedia of Anthropology (2006) spracoval heslá Culture, Nature, Technology a Environmental
Philosophy. Spolu s Ivanom Klímom a Václavom Cílkom vydal roku 2010 burcujúci text s názvom Tri
hlasy. Publikuje v odborných a populárno-vedeckých časopisoch, je aj častým autorom Slova a dvakrát
bol hosťom Klubu Nového slova v Bratislave. Výber z jeho publikácií:
1994 Kultura proti přírodě.
1995 Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice.
1997 Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. (2. vyd.)
2000 Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie.
2003 Evoluční ontologie. (spolu s Josefom Krobom)
2003 Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje.
2007 Nájemní smlouva se Zemí
2008 Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture.
2008 Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy.
2008 Filosofie – obrat k Zemi. Evolučněontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání.
2010 Tři hlasy. Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou. (spolu s Ivanom Klímom a Václavom
Cílkom)
2011 Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. (3. upravené a rozšírené vydanie).
Laudatio profesorovi Šmajsovi na konferencii predniesol profesor Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave Emil Višňovský.
Jubilant Josef Šmajs predniesol referát k problému vedeckosti vedy. Kým o vedeckosti prírodných vied
verejnosť nepochybuje, so spoločenskými vedami je to naopak, ale paradoxne o nej nepochybujú
spoločenskí vedci. Dôvodom tohto paradoxu podľa profesora Šmajsa je skutočnosť, že máme do činenia
s duchovnou, predátorskou kultúrou. Vedeckosť spoločenských vied v takejto paradigme možná nie je.
Spoločenské vedy by mali hľadať kľúč k biofilnej premene kultúry.
Jozef Lysý vo svojom príspevku nadviazal na túto myšlienku a v súvislosti s civilizačnou krízou pripojil
svoj hlas k hľadiskám, ktoré sa hlásia k biofilnému poňatiu politiky. Jednou z prekážok na jej dosiahnutie
je aj predátorská demokracia, tak ako ju registrujeme v posledných desaťročiach.
S pozoruhodným príspevkom o príčinách prehry environmentalizmu vystúpil Bohuslav Binka. Profesor
Peter Jemelka sa zamýšľal nad pomerom evolučnej ontológie, axiológie a etiky. Vladimír Choluj z
Ekonomickej univerzity v Bratislave pozoruhodným spôsobom domýšľal evolučno-ontologické
príznaky prokultúrneho hospodárstva v duchu Šmajsových filozofických záverov. Vratislav Moudr
vystúpil s témou sebarealizácia indivíduí a sebapoškodzovanie spoločnosti.
Zdeňka Petáková vystúpila s apelatívnym príspevkom o úlohe intelektuála v dnešnom svete. Situácia
ľudstva v súčasnosti je systémovo odlišná od akéhokoľvek predchádzajúceho stavu a pri terajšom
rozhodovaní a plánovaní budúcnosti nie je preto príliš na čo nadviazať. Presnejšie povedané,
nemôžeme si vziať na pomoc žiadnu dejinnú analógiu. Naše súčasné obdobie je neopakovateľné a
možno ho stručne charakterizovať takto: Ľudí je obrovské množstvo (7,1 miliardy), všetky planetárne
zdroje sa zmenšujú a máme k dispozícii nepredstaviteľné množstvo zbraní. To, spolu s vnútrodruhovým
agresívnym správaním ľudí v podmienkach miznúcich zdrojov, neimplikuje nič dobré. Zmena paradigmy
v prístupe k spotrebnému životnému štýlu je nutná a bude vynútená okolnosťami nezávisle od nášho
chcenia. K dôstojnému a čo najmenej bolestnému procesu prechodu na spotrebu energie a materiálov
zodpovedajúcemu rovnovážnemu (stabilne udržateľnému) stavu by mali prispieť i vzdelanci. Trvalý a
dôsledný dôraz na význam ľudskosti, humanity, ohľaduplnosti i skromnosti by mal byť úlohou
intelektuála v osobnej i spoločenskej rovine, v rovine racionálnej má povinnosť sústrediť sa na

multiodborovú syntézu, zoznamovať so závermi svojich úvah a so svojimi upozorneniami a
odporučeniami čo najširšiu verejnosť. Najdôležitejšou úlohou intelektuála je uchovať nádej. I keď práve
teraz mnoho z toho, v čo ešte veríme a v samozrejmosť čoho sme dúfali, totiž samotné materiálne
usporiadanie našej civilizácie, vyčerpalo svoje možnosti kvantitatívneho rozvoja, náš príbeh, živý príbeh
ľudstva pokračuje. Sme stále na tej ceste, ktorú kedysi ktosi začal. A je na nás všetkých, aby tento
príbeh pokračoval čo najmúdrejšie. (Zdeňka Petáková je aj autorkou publikácie O zmysle vedy, ktorú
ponúkla čitateľom Slova; príležitostne ju uverejníme - pozn. red.).
Dušan Janák vystúpil s príspevkom o opozícii prírody a kultúry vo vzťahu k statusu sociálnej vedy.
Marek Timko zaujal problémom evolučnej ontológie a informačnej vedy, Vít Bartoš ontickými princípmi
kultúry a techniky a Slavo Lesňák sa zamyslel provokatívne nad etickými prístupmi a rizikami aplikácie
evolučnej ontológie.
SÚVISIACE:
K problému vedeckosti spoločenských vied
Informační technika – velká neznámá
Poroste význam společenských věd?
Dôstojne ustupovať prírode
Jak dlouho ještě?
Deklarácia závislosti
Aby ľudstvo nevyhynulo zbytočne skoro
Ak máte záujem o všetky jeho state na Slove, stačí na stránke do kolónky Hľadať zadať meno Josef
Šmajs a odkliknúť.
Na snímke: Josef Šmajs na Klube Nového slova.
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77. Štedrý Fico: Pred voľbami rozdal takmer všetko z rezervy predsedu vlády!
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 18/04/2014; Lukáš Milan]
Premiér Robert Fico za tri mesiace rozdal takmer celú pôvodnú rezervu. Najviac dostali dôchodcovia v
jeho Topoľčanoch.
Robert Fico sa prvé tri mesiace tohto roka pred prezidentskými voľbami dosť činil. Priam sa úplne rozdal.
Pôvodne mal v rezerve predsedu vlády z peňazí daňovníkov pridelený jeden a pol milióna eur.
Do konca marca stihol porozdávať 81 percent pôvodnej rezervy určenej na celý rok 2014. Najväčšiu
dotáciu udelil domovu dôchodcov v Topoľčanoch. Na tohtoročnú prevádzku získalo Zariadenie pre
seniorov Komfort bez 160 eur rovných stotisíc.
Nestačilo
Pri vysokom tempe rozdávania bolo jasné, že rezerva vlády dlho nevydrží, a tak Úrad vlády hneď
štyrikrát požiadal o zvýšenie rezervy. Minister financií Peter Kažimír napriek napnutému rozpočtu
súhlasil. "Rozpočet rezervy predsedu vlády bol v roku 2014 zvýšený 9. januára, 3. februára, 18. februára
a 25. februára.
Finančné krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v iných rozpočtových kapitolách," uviedlo
ministerstvo financií. Ficova rezerva sa tak pred prezidentskými voľbami razom nafúkla o milión eur.
Dvestotisíc zobrali ministrovi vnútra a zvyšných 800-tisíc vzali nevedno komu. V rozpočtových
opatreniach sa neuvádza zdroj. Fico tak má zatiaľ celkovo 2,58 milióna, z toho však už 1,2 milióna
rozdal.
Čítajte viac:
Kedy Fico vládne? Premiér sa viac venuje iným aktivitám než riadeniu krajiny
Dôchodcovia a športovci

Najväčšiu položku medzi podporenými tvoria seniori a mladí športovci. Desaťtisíce eur získali domovy
dôchodcov v Nemšovej, Považanoch, Rakovnici a Solčanoch. Všetky získali dovedna 551-tisíc eur.
Zaujímavou položkou je aj nákup počítačov za desaťtisíc eur pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, ale
ešte lepšou položkou je rovných dvanásťtisíc eur na nákup výpočtovej techniky pre Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov. Najčastejšie, ale v menších sumách Fico zo svojej rezervy podporuje
športovcov.
Nákup dresov a športových potrieb pre futbalistov, stolných tenistov, hokejistov, to je najčastejší dôvod.
Semtam nejaká obnova trávnika či ihriska alebo šatní.
V takej Strednej odbornej škole na Farského ulici v Bratislave si dokázali vybaviť osemtisíc eur na
letenky na zahraničný stolnotenisový turnaj. Treťou najväčšou oblasťou podpory sú cirkvi. Peniaze išli
najmä na opravu kostolov, ale aj konferenciu o Ľudovítovi Štúrovi. Radovan Ďurana z Inštitútu
ekonomických a spoločenských analýz INESS považuje rezervu vlády za chybu v systéme.
"Rezervy by mali slúžiť na krízové a katastrofické udalosti. Premiér má natlačenú peňaženku a bez
verejnej kontroly rozhoduje, koho podporí. Je to neefektívny spôsob riešenia problémov," tvrdí Ďurana s
tým, že podľa neho nie je normálne, aby rezerva vlády zastupovala ministerstvo sociálnych vecí.
"Ministerstvo má dvojmiliardový rozpočet a nedokáže pomôcť domovom dôchodcov?" pýta sa Ďurana.
Ako dodáva, ak by chceli ministri naozaj nezištne pomáhať, tak môžu zo svojho. "Členovia vlády majú
celkom slušné príjmy. Avizoval to už Kiska. Z cudzieho sa ľahko rozdáva," uzatvára Ďurana.
Najmä svojim
Pri bližšom pohľade na podporené projekty sa ukazuje, že niektoré mestá alebo regióny sú oveľa
úspešnejšie. Taká Handlová je asi najpodporovanejšie mesto vzhľadom na počet obyvateľov. Šikovní sú
aj v Humennom, kde primátoruje poslankyňa za Smer Jana Vaľová. Tenisový klub v jej meste získal 19
940 eur na nákup športového náradia.
Samotné mesto Humenné dostalo ešte minulý rok od Fica 11 500 eur na kamerový systém. Oblastný
futbalový zväz v Humennom získal 14 706 eur. Slovenskému futbalovému zväzu šéfuje Ján Kováčik,
ktorý sa, mimochodom, zúčastnil na slávnostnom obede na podporu kandidáta Fica, hoci pred piatimi
rokmi podporoval Ivetu Radičovú.
Kupovanie podpory?
Práve vyjadrenie podpory "osobností" v prospech Fica vyvoláva otázky, či za to niečo dostali. Taký
Kováčik cez spoločnosť Forza spoluorganizuje trenčiansky filmový festival Art Film. Z rezervy primiéra
ešte minulý rok získal 25-tisíc eur. Ďalší z podporovateľov Fica je rektor Ekonomickej univerzity Rudolf
Sivák. Ten síce nedostal peniaze priamo, ale jeho vysoká škola ako jediná.
Konkrétne v roku 2013 volejbalový tím Slávia dostal 7 300 eur na turnaj a, teraz pozor, Študentský
parlament Fakulty podnikového manažmentu dostal tento rok 8 617 eur na športovú výbavu, stravu a
pitný režim. To už musí byť veľká kríza, keď sa z rezervy prispieva na pitný režim študentov.
Lukáš Milan
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78. PRAVDA: Vysoké školy sa sťahujú z regiónov do centrál
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 22/04/2014; teraz.sk; TASR]
Zatváranie pobočiek zatiaľ priznala Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce v Bratislave, ktorá ich má najviac.
Bratislava 22. apríla (TASR) - Denník PRAVDA informuje, že niektoré vysoké školy avizujú rušenie
svojich regionálnych pobočiek. Tie boli ešte pred štyrmi rokmi takmer v každom väčšom meste. Školy
tak reagujú na prísnejšie hodnotenie, ktoré presadil minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD).
Zatváranie pobočiek zatiaľ priznala Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce v Bratislave, ktorá ich má najviac. Odborníci odhadujú, že takýto krok urobí viac škôl.
Detašované pracoviská vysokých škôl sídlili v priestoroch, ktoré si školy prenajali podľa potreby a
záujmu študentov. Vyučovanie prebiehalo externe - cez víkend, prípadne cez tzv. blokové dvojtýždňové
konzultácie. Štúdium v pobočke bolo často formálne a pripomínalo skôr diaľkovú strednú školu ako

vysokú, píše denník na prvej strane v príspevku s názvom "Vysoké školy sa sťahujú z regiónov do
centrál".
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79. VŠ zatvárajú svoje regionálne pobočky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 17:00; 22/04/2014; Správy; z domova]
Igor Štefuca, moderátor: "Niektoré vysoké školy avizujú rušenie svojich regionálnych pobočiek. Tie boli
ešte pred štyrmi rokmi takmer v každom väčšom meste. Školy tak reagujú na prísnejšie hodnotenie,
ktoré presadil minister školstva Dušan Čaplovič, informuje denník Pravda. Zatváranie pobočiek zatiaľ
priznala Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v
Bratislave, ktorá ich má najviac. Odborníci odhadujú, že takýto krok urobí viac škôl."
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80. VŠ zatvárajú svoje regionálne pobočky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA Metropol, 14:00; 22/04/2014; Správy; z domova]
Igor Štefuca, moderátor: "Niektoré vysoké školy avizujú rušenie svojich regionálnych pobočiek. Tie boli
ešte pred štyrmi rokmi takmer v každom väčšom meste. Školy tak reagujú na prísnejšie hodnotenie,
ktoré presadil minister školstva Dušan Čaplovič, informuje denník Pravda. Zatváranie pobočiek zatiaľ
priznala Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v
Bratislave, ktorá ich má najviac. Odborníci odhadujú, že takýto krok urobí viac škôl. Detašované
pracoviská vysokých škôl sídlili v priestoroch, ktoré si školy prenajali podľa potreby a záujmu študentov.
Vyučovanie prebiehalo externe cez víkend, prípadne cez takzvané blokové dvojtýždňové konzultácie.
Štúdium v pobočke bolo často formálne a pripomínalo skôr diaľkovú strednú školu, ako vysokú, píše
denník Pravda."
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81. Microsoft Slovakia má nového obchodného riaditeľa divízie pre riešenia malých
a stredných podnikov
[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 22/04/2014; Tlačové správy; Redakcia]
Spoločnosť Microsoft Slovakia oznámila nové meno obchodného riaditeľa divízie pre riešenia malých a
stredných podnikov. Od 1. apríla 2014 je ním Tibor Kolejak, ktorý bude vo svojej funkcii zodpovedný
zaobchod a marketing spoločnosti Microsoft Slovakia v rámci SME segmentu, ktorý tvoria malé podniky
a organizácie strednej veľkosti. Ďalej bude zodpovedný zarozvoj a riadenie partnerskej siete spoločnosti
Microsoft Slovakia, ktorá na Slovensku predstavuje spoluprácu s viac ako 1 200 partnermi. "Teší ma, že
som sa stal súčasťou slovenského tímu. Po 12 rokoch na rôznych pozíciách v rámci Microsoftu sa
vraciam späť na Slovensko a som rád, že budem môcť zužitkovať moje doterajšie skúsenosti," zhodnotil
svoj nástup Tibor Kolejak.
Pred nástupom na jeho súčasnú pozíciu pôsobil Tibor Kolejak na niekoľkých iných riadiacich pozíciách v
spoločnosti Microsoft. Naposledy zastával post prevádzkového a marketingového riaditeľa v kazašskej
pobočke. Predtým pôsobil ako finančný riaditeľ v Českej republike. Profesionálnu kariéru začínal v
spoločnosti Energoinfo - Union Fenosa Group. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft pôsobil vo
firmách PricewaterhouseCoopers a Czech Mobile. Vzdelanie získal na Ekonomickej Univerzite v
Bratislave, študoval aj na Fakulte ekonómie Granadskej univerzity v Španielsku. Je ženatý, má jedno
dieťa. Medzi jeho záľuby patrí golf, hra na harmoniku a modely lietadiel na diaľkové ovládanie.
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82. Vysoké školy zatvoria svoje pobočky a detašované pracoviská
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/04/2014; Správy; TASR, Pluska.sk]
Čaplovič nastolil prísnejšie hodnotenie univerzít a vysokých škôl pre množstvo detašovaných pracovísk.
Teraz sa ich počet zmení.
Niektoré vysoké školy avizujú rušenie svojich regionálnych pobočiek. Tie boli ešte pred štyrmi rokmi

takmer v každom väčšom meste. Školy tak reagujú na prísnejšie hodnotenie, ktoré presadil minister
školstva Dušan Čaplovič (Smer).
Zatváranie pobočiek zatiaľ priznala Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce v Bratislave, ktorá ich má najviac. Odborníci odhadujú, že takýto krok urobí viac škôl.
Problémové pracoviská
Detašované pracoviská vysokých škôl sídlili v priestoroch, ktoré si školy prenajali podľa potreby a
záujmu študentov. Vyučovanie prebiehalo externe - cez víkend, prípadne cez tzv. blokové dvojtýždňové
konzultácie. Štúdium v pobočke bolo často formálne a pripomínalo skôr diaľkovú strednú školu ako
vysokú.
"Po tom, čo sme si posvietili na detašované pracoviská a začali sme sa nimi viac zaoberať, sa ich počet
radikálne znižuje. V Akreditačnej komisii to berieme ako jedno z našich najväčších víťazstiev za uplynulé
štyri roky," zhodnotil pre portál www.pravda.sk počet klesajúcich pobočiek predseda Akreditačnej
komisie Ľubor Fišera.
Čítajte viac:
Čaplovič chce bojovať proti detašovaným pracoviskám vysokých škôl
Väčšina detašovaných pracovísk sa po zmene zlúči. Pobočky by mali mať po novom vlastnú knižnicu a
študovňu či prístup k internetu. Dôležitý je nielen prítomný garant, ale aj traja učitelia s plným pracovným
úväzkom.
Pre akreditácie sa mení aj počet odborov a študijných programov.
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83. Volejbalistka Ďurišová sa teší z bronzu
[Téma: Ekonomická univerzita; Novohradské noviny; 22/04/2014; 15/2014; s.: 28; ŠPORT; JÚLIUS
GEĽO]
Poltársky i hnúšťanský volejbal mal zastúpenie v súbojoch o medaily v extralige. Kov bronzového lesku
napokon putoval do Hnúšte.
HNÚŠŤA. Bronzové medaily si vo volejbalovej extralige žien ukoristili hráčky VTC Vista real Pezinok. Tie
zdolali v zápolení o tretie miesto 3:0 na zápasy Volley project UKF Nitra. Súčasťou pezinského tímu bola
aj Hnúšťanka Petra Ďurišová. Naopak, v nitrianskom drese hrali tri odchovankyne MVK Poltár – Andrea
Štrbová, Ria Grulišová a Natália Nociarová. Prvé dve z nich zažili neúspešné boje o bronz aj vlani,
hráčky UKF v minulej sezóne nestačili na VŠK Paneurópa Bratislava a rovnako obsadili nepopulárne
štvrté miesto. "Táto bronzová medaila má pre mňa cenu zlata aj napriek tomu, že som si v celej sezóne
veľmi nezahrala. Je odplatou za všetku tú vynaloženú robotu, ktorú sme spolu od začiatku augusta ako
družstvo urobili," uviedla univerzálna hráčka Ďurišová. Ako dodala, v sérii o tretie miesto sa dostala na
palubovku iba v druhom zápase. Bolo to v koncovke tretieho setu. "Tréner Pavel Bernáth ma nechcel
namočiť do ťažkých duelov, ktoré sme nakoniec spoločnými silami úspešne zvládli". Dvadsaťjedenročná
odchovankyňa VK Iskra Hnúšťa pôsobí v Pezinku druhý rok. "Mám obrovskú a neopísateľnú radosť,
pretože toto je moja prvá medaila v živote, ale rovnako nie som spokojná s tým, že som si ani raz v
sezóne nezahrala v základnej zostave. Tým sa však nič nekončí, pretože viem, že musím na sebe
pracovať ešte viac ako doteraz a získať si dôveru trénera. Družstvo tvoria aj hráčky na lavičke a tréningy
sme si odmakali všetky rovnako, len nie každej sa vždy ujde aj miesto v základe. Myslím si, že aj my
máme vďaka povzbudzovaniu zásluhu na tom, že baby zvládli niektoré ťažké zápasy. Stále sme im verili
a držali sme ich nad vodou," povedala Petra Ďurišová, ktorá študuje na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
JÚLIUS GEĽO
Foto:
Petra Ďurišová odchovankyňa VK Iskra Hnúšťa pôsobí v Pezinku druhý rok. FOTO: ARCHÍV
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84. Vysoké školy zatvoria svoje pobočky a detašované pracoviská
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/04/2014; Správy; TASR, Pluska.sk]

Čaplovič nastolil prísnejšie hodnotenie univerzít a vysokých škôl pre množstvo detašovaných pracovísk.
Teraz sa ich počet zmení.
Niektoré vysoké školy avizujú rušenie svojich regionálnych pobočiek. Tie boli ešte pred štyrmi rokmi
takmer v každom väčšom meste. Školy tak reagujú na prísnejšie hodnotenie, ktoré presadil minister
školstva Dušan Čaplovič (Smer).
Zatváranie pobočiek zatiaľ priznala Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce v Bratislave, ktorá ich má najviac. Odborníci odhadujú, že takýto krok urobí viac škôl.
Problémové pracoviská
Detašované pracoviská vysokých škôl sídlili v priestoroch, ktoré si školy prenajali podľa potreby a
záujmu študentov. Vyučovanie prebiehalo externe - cez víkend, prípadne cez tzv. blokové dvojtýždňové
konzultácie. Štúdium v pobočke bolo často formálne a pripomínalo skôr diaľkovú strednú školu ako
vysokú.
"Po tom, čo sme si posvietili na detašované pracoviská a začali sme sa nimi viac zaoberať, sa ich počet
radikálne znižuje. V Akreditačnej komisii to berieme ako jedno z našich najväčších víťazstiev za uplynulé
štyri roky," zhodnotil pre portál www.pravda.sk počet klesajúcich pobočiek predseda Akreditačnej
komisie Ľubor Fišera.
Čítajte viac:
Čaplovič chce bojovať proti detašovaným pracoviskám vysokých škôl
Väčšina detašovaných pracovísk sa po zmene zlúči. Pobočky by mali mať po novom vlastnú knižnicu a
študovňu či prístup k internetu. Dôležitý je nielen prítomný garant, ale aj traja učitelia s plným pracovným
úväzkom.
Pre akreditácie sa mení aj počet odborov a študijných programov.
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85. Kto zdaní Slovákom penzie?
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 23/04/2014; Ľuboš Pavelka]
Ľuboš Pavelka, Ekonomická univerzita v Bratislave | 23.04.2014 22:00
Nežnú revolúciu využilo množstvo Slovákov ako šancu na lepšie zárobky v zahraničí.
Tí najšikovnejší ich použili na kúpu či rekonštrukciu nehnuteľností určených na bývanie v období, keď
cudzia mena mala na Slovensku neporovnateľne vyššiu kúpnu silu, ako je dnes v prípade eura. Iba
málokto sa však odvážil v cudzej mene zadlžiť sa a splácať slovenský úver na bývanie príjmami zo
zahraničia. Tí, čo tak urobili, ušetrili v niektorých prípadoch až tretinu nákladov vo forme kurzových
rozdielov medzi menami.
Ľudia pracujúci v zahraničí si vždy neuvedomujú, že dôchodky, na ktoré majú nárok, sa obyčajne v
krajinách, odkiaľ sú vyplácané, aj zdaňujú. Pretože u nás výraz "brutto penzie" vôbec nepoznáme, môžu
byť poberatelia penzií zo zahraničia pri oboznámení sa s povinnosťou platiť dane dosť prekvapení.
Rozpočtové diery vo verejných financiách nútia členské štáty EÚ hľadať možnosti, ako zinkasovať
peniaze aj zo starobných dôchodkov. Od roku 2005 ich zdaňujú v Nemecku. Tamojší poberatelia
dôchodkov platia daň z penzie až po odpočte nezdaniteľnej sumy vo výške 8 354 eur ročne. Háčik je
však v tom, že nezdaniteľná časť sa nedá uplatniť na dôchodky vyplácané do zahraničia.
Daňové zaťaženie penzií sa diferencuje podľa veku odchodu do dôchodku s postupným zvyšovaním
percent, ktoré senior musí zaplatiť nemeckému štátu, a to aj vtedy, ak tam nebýva. Model zdaňovania je
precízne navrhnutý až do roku 2040, keď bude dani z príjmu podliehať už celý starobný dôchodok.
Zdaňovanie dôchodkov nie je jediné prekvapenie, o ktorom Slováci v zahraničí často ani netušia. Vo
všetkých krajinách EÚ okrem Slovenska, Česka a Bulharska totiž starobné dôchodky podliehajú aj
zdravotným odvodom! Dôchodca sa nepovažuje za poistenca štátu, pretože migrácia pracovníkov medzi
jednotlivými krajinami za uplynulé dekády nabrala výrazne na obrátkach.
Mnoho čerstvých dôchodcov v EÚ odpracovalo počas svojho ekonomicky aktívneho života mnoho rokov
v zahraničí a má nárok na penziu často aj z niekoľkých štátov. Na staré kolená je však úplne bežné, že
jeseň života senior strávi v krajine, odkiaľ pochádza.

Zvyšujúci sa vek so sebou prináša aj zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného
zdravotného poistenia. Platiť lieky, vyšetrenia či pobyt v nemocnici generácii tretieho veku, ktorá
podstatnú časť svojej pracovnej aktivity realizovala v zahraničí, domovské krajiny v zásade nechcú.
Na Slovensku o zdaňovaní dôchodkov vo svojich analýzach uvažuje mimovládna organizácia Inštitút pre
ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Vo svojich výpočtoch zverejnených na webovej stránke ako
riešenie na konsolidáciu verejných financií navrhuje zdanenie starobných dôchodkov tak, že seniori by
mali nárok na nezdaniteľnú sumu v rovnakej výške ako ostatní zamestnanci či živnostníci.
Táto suma je v súčasnosti cca 316 eur mesačne, resp. 3 803 eur ročne. Dôchodky nad touto hranicou by
už podliehali dani z príjmu a boli by súčasťou rozpočtu najmä samospráv, kde končí prevažná časť
vybraných daní fyzických osôb. Mestá a obce s prevahou populácie seniorov by tak získali viac
prostriedkov, ktoré by mohli využiť na investície do infraštruktúry alebo na zlepšenie postavenia ľudí s
najnižšími príjmami.
Problém však spočíva v tom, že na prípadné zdaňovanie penzií by najviac doplatili tí, čo odvádzali
najvyššie odvody poistného a boli solidárni so systémom cez krátenie vymeriavacích základov pre
výpočet penzií.
Platiť daň z trebárs štyristoeurovej penzie sa dnes môže zdať absurdné. Do budúcnosti však bude
potrebné celý systém prehodnotiť a nastaviť tak, aby sme prestali byť čiernou ovcou EÚ.
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86. názor Kto zdaní Slovákom penzie?
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 24/04/2014; 94/2014; s.: 31; Názory; Ľuboš Pavelka]
Ľuboš Pavelka Ekonomická univerzita v Bratislave
Nežnú revolúciu využilo množstvo Slovákov ako šancu na lepšie zárobky v zahraničí. Tí najšikovnejší
ich použili na kúpu či rekonštrukciu nehnuteľností určených na bývanie v období, keď cudzia mena mala
na Slovensku neporovnateľne vyššiu kúpnu silu, ako je dnes v prípade eura. Iba málokto sa však odvážil
v cudzej mene zadĺžiť sa a splácať slovenský úver na bývanie príjmami zo zahraničia. Tí, čo tak urobili,
ušetrili v niektorých prípadoch až tretinu nákladov vo forme kurzových rozdielov medzi menami. Ľudia
pracujúci v zahraničí si vždy neuvedomujú, že dôchodky, na ktoré majú nárok, sa obyčajne v krajinách,
odkiaľ sú vyplácané, aj zdaňujú. Pretože u nás výraz "brutto penzie" vôbec nepoznáme, môžu byť
poberatelia penzií zo zahraničia pri oboznámení sa s povinnosťou platiť dane dosť prekvapení.
Rozpočtové diery vo verejných financiách nútia členské štáty EÚ hľadať možnosti, ako zinkasovať
peniaze aj zo starobných dôchodkov. Od roku 2005 ich zdaňujú v Nemecku. Tamojší poberatelia
dôchodkov platia daň z penzie až po odpočte nezdaniteľnej sumy vo výške 8 354 eur ročne. Háčik je
však v tom, že nezdaniteľná časť sa nedá uplatniť na dôchodky vyplácané do zahraničia. Daňové
zaťaženie penzií sa diferencuje podľa veku odchodu do dôchodku s postupným zvyšovaním percent,
ktoré senior musí zaplatiť nemeckému štátu, a to aj vtedy, ak tam nebýva. Model zdaňovania je precízne
navrhnutý až do roku 2040, keď bude dani z príjmu podliehať už celý starobný dôchodok. Zdaňovanie
dôchodkov nie je jediné prekvapenie, o ktorom Slováci v zahraničí často ani netušia. Vo všetkých
krajinách EÚ okrem Slovenska, Česka a Bulharska totiž starobné dôchodky podliehajú aj zdravotným
odvodom! Dôchodca sa nepovažuje za poistenca štátu, pretože migrácia pracovníkov medzi jednotlivými
krajinami za uplynulé dekády nabrala výrazne na obrátkach. Mnoho čerstvých dôchodcov v EÚ
odpracovalo počas svojho ekonomicky aktívneho života mnoho rokov v zahraničí a má nárok na penziu
často aj z niekoľkých štátov. Na staré kolená je však úplne bežné, že jeseň života senior strávi v krajine,
odkiaľ pochádza. Zvyšujúci sa vek so sebou prináša aj zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť
hradenú z verejného zdravotného poistenia. Platiť lieky, vyšetrenia či pobyt v nemocnici generácii
tretieho veku, ktorá podstatnú časť svojej pracovnej aktivity realizovala v zahraničí, domovské krajiny v
zásade nechcú. Na Slovensku o zdaňovaní dôchodkov vo svojich analýzach uvažuje mimovládna
organizácia Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Vo svojich výpočtoch zverejnených na
webovej stránke ako riešenie na konsolidáciu verejných financií navrhuje zdanenie starobných
dôchodkov tak, že seniori by mali nárok na nezdaniteľnú sumu v rovnakej výške ako ostatní zamestnanci
či živnostníci. Táto suma je v súčasnosti cca 316 eur mesačne, resp. 3 803 eur ročne. Dôchodky nad
touto hranicou by už podliehali dani z príjmu a boli by súčasťou rozpočtu najmä samospráv, kde končí
prevažná časť vybraných daní fyzických osôb. Mestá a obce s prevahou populácie seniorov by tak
získali viac prostriedkov, ktoré by mohli využiť na investície do infraštruktúry alebo na zlepšenie
postavenia ľudí s najnižšími príjmami. Problém však spočíva v tom, že na prípadné zdaňovanie penzií by
najviac doplatili tí, čo odvádzali najvyššie odvody poistného a boli solidárni so systémom cez krátenie
vymeriavacích základov pre výpočet penzií. Platiť daň z trebárs štyristoeurovej penzie sa dnes môže
zdať absurdné. Do budúcnosti však bude potrebné celý systém prehodnotiť a nastaviť tak, aby sme

prestali byť čiernou ovcou EÚ.
Vo všetkých krajinách EÚ okrem Slovenska, Česka a Bulharska starobné dôchodky podliehajú aj
zdravotným odvodom.
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87. Budovy vedeckého parku SAV v Bratislave majú už podobu
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 23/04/2014; Regióny; SITA]
Nový Univerzitný vedecký park pre biomedicínu v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) na
bratislavskej Patrónke už má svoju podobu, v týchto dňoch ukončili hrubú stavbu Pavilónu lekárskych
vied. Ten dnes predstavil minister školstva Dušan Čaplovič spolu s predsedom SAV Jaromírom
Pastorekom a podpredsedom SAV pre II. oddelenie vied Richardom Imrichom.
Pohľad na hrubú stavbu Pavilónu lekárskych vied SAV, ktorý bude súčasťou Vedeckého parku pre
biomedicínu SAV.
Autor - SITA, Jozef Jakubčo
Dokončený pavilón bude súčasťou vedeckého parku spolu s Centrom aplikovaného výskumu nových
materiálov a transferu technológií. Univerzitný vedecký park bude stáť 39,5 milióna eur, z toho 33,6
milióna eur je z eurofondov z operačného programu Výskum a vývoj a viac ako 5,9 milióna eur ide zo
štátneho rozpočtu.
Hlavným partnerom a prijímateľom nenávratného finančného prostriedku je Slovenská akadémia vied.
Ostatnými sú viaceré organizácie akadémie, ako sú Virologický ústav, Ústav experimentálnej
endokrinológie, Ústav normálnej a patologickej fyziológie a iné, ale tiež Univerzita Komenského v
Bratislave a Ekonomická univerzita.
Pavilón lekárskych vied je po Centre aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
ďalšie budúce pracovisko vedcov, ktoré sa dostáva do novej etapy výstavby.
"Teším sa z výsledkov a zároveň blahoželám autorom tejto myšlienky a realizátorom projektu," povedal
na stretnutí s novinármi minister rezortu školstva Dušan Čaplovič. Celý Univerzitný vedecký park by mal
byť podľa jeho slov ukončený na budúci rok.
Podľa podpredsedu SAV Richarda Imricha bude základný a aplikovaný výskum v oblasti biomedicíny v
tomto vedeckom parku zameraný na spoločensky najzávažnejšie ochorenia, akými sú nádory, poruchy
srdcovo-cievneho systému, cukrovka, obezita či autoimunitné poruchy. Výsledkom bude podľa jeho slov
najväčšie výskumné pracovisko tohto druhu na Slovensku.
Budovy vedeckého parku v Bratislave
Autor - SITA, Jozef Jakubčo
"Vybudovanie vedeckého parku pre biomedicínu je súčasťou dlhodobého zámeru užšie previazať
medicínsky výskum, lekárske vzdelávanie a klinickú prax, a to hlavne v súvislosti s uvažovanou
výstavbou novej univerzitnej nemocnice v lokalite Patrónka," poznamenal. Ako dodal, vedecký park bude
veľmi dobrým pokračovateľom ideí, ktoré kedysi naštartovali veľkí ľudia.
V rámci projektu vznikne do konca roka 2015 v areáli SAV na Patrónke vedecký park, v ktorom budú
moderné laboratóriá, priestory pre transfer technológií a poznatkov, ako aj kancelárske priestory pre
pracovníkov a manažment centra.
Park má podľa Richarda Imricha zlepšiť koordináciu medzi riešiteľskými kolektívmi a vytvárať motivačné
prostredie pre mladých vedcov. "Výstavba vedeckého parku bola nevyhnutným krokom na to, aby sme
našu vedu posunuli trochu dopredu," doplnil na záver predseda SAV Jaromír Pastorek
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88. Budovy vedeckého parku v Bratislave majú svoju podobu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 23/04/2014; Bratislava; sita]

Minister školstva Dušan Čaplovič spolu s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied dnes novinárom
predstavil hrubú stavbu nového Pavilónu lekárskych vied.
BRATISLAVA. Nový Univerzitný vedecký park pre biomedicínu v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV)
na bratislavskej Patrónke už má svoju podobu, v týchto dňoch ukončili hrubú stavbu Pavilónu lekárskych
vied.
Ten dnes novinárom predstavil minister školstva Dušan Čaplovič spolu s predsedom SAV Jaromírom
Pastorekom a podpredsedom SAV pre II. oddelenie vied Richardom Imrichom.
Dokončený pavilón bude súčasťou vedeckého parku spolu s Centrom aplikovaného výskumu nových
materiálov a transferu technológií.
Vedecký park by mali dokončiť budúci rok
Univerzitný vedecký park bude stáť 39,5 milióna eur, z toho 33,6 milióna eur je z eurofondov z
operačného programu Výskum a vývoj a viac ako 5,9 milióna eur ide zo štátneho rozpočtu.
Hlavným partnerom a prijímateľom nenávratného finančného prostriedku je Slovenská akadémia vied.
Ostatnými sú viaceré organizácie akadémie, ako sú Virologický ústav, Ústav experimentálnej
endokrinológie, Ústav normálnej a patologickej fyziológie a iné, ale tiež Univerzita Komenského v
Bratislave a Ekonomická univerzita.
Pavilón lekárskych vied je po Centre aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
ďalšie budúce pracovisko vedcov, ktoré sa dostáva do novej etapy výstavby.
"Teším sa z výsledkov a zároveň blahoželám autorom tejto myšlienky a realizátorom projektu," povedal
na stretnutí s novinármi minister rezortu školstva Dušan Čaplovič. Celý Univerzitný vedecký park by mal
byť podľa jeho slov ukončený na budúci rok.
Spoločensky najzávažnejšie ochorenia
Podľa podpredsedu SAV Richarda Imricha bude základný a aplikovaný výskum v oblasti biomedicíny v
tomto vedeckom parku zameraný na spoločensky najzávažnejšie ochorenia, akými sú nádory, poruchy
srdcovo-cievneho systému, cukrovka, obezita či autoimunitné poruchy.
Výsledkom bude podľa jeho slov najväčšie výskumné pracovisko tohto druhu na Slovensku.
"Vybudovanie vedeckého parku pre biomedicínu je súčasťou dlhodobého zámeru užšie previazať
medicínsky výskum, lekárske vzdelávanie a klinickú prax, a to hlavne v súvislosti s uvažovanou
výstavbou novej univerzitnej nemocnice v lokalite Patrónka," poznamenal.
Ako dodal, vedecký park bude veľmi dobrým pokračovateľom ideí, ktoré kedysi naštartovali veľkí ľudia.
V rámci projektu vznikne do konca roka 2015 v areáli SAV na Patrónke vedecký park, v ktorom budú
moderné laboratóriá, priestory pre transfer technológií a poznatkov, ako aj kancelárske priestory pre
pracovníkov a manažment centra.
Park má podľa Richarda Imricha zlepšiť koordináciu medzi riešiteľskými kolektívmi a vytvárať motivačné
prostredie pre mladých vedcov.
"Výstavba vedeckého parku bola nevyhnutným krokom na to, aby sme našu vedu posunuli trochu
dopredu," doplnil na záver predseda SAV Jaromír Pastorek.
sita
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89. Obchod s reťazcami nie je ihrisko pre diplomatov
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 24/04/2014; 16/2014; s.: 30,31,32,33; Svet; Ivan Haluza]
Obchodný riaditeľ popradských Baliarní obchodu Igor Matušek vraví, že je možno až priveľmi rázny, ale
pokiaľ to firme prináša zisky, nerieši to
Ivan Haluza / haluza@trend.sk

Každá tretia káva i čaje predané na slovenskom trhu pochádzajú z výrobných liniek Baliarní obchodu
Poprad. Na takom konkurenčnom trhu, ako je potravinársky, je to prekvapujúco vysoký podiel. Baliarne
sú navyše jediným väčším stredoeurópskym podnikom v tomto segmente, ktorý nevyrába pod vlajkou
nadnárodných koncernov. Nielen vďaka tomu, že ich dlhoročný generálny riaditeľ i významný
spoluvlastník Viliam Matušek udržal na Slovensku cveng tradičných značiek z Popradu. Túto firmu,
osobitne v časoch krízy, posunuli viac dopredu aj jeho dvaja inovatívnejší synovia. Marketing pokrýva
Viliam mladší a obchody vybavuje Igor. Ten si po desiatich rokoch praxe verí natoľko, že vlani po ostrom
spore opustil pulty najväčšej tuzemskej siete obchodov Tesco. Navonok nelogický krok. Ale podľa I.
Matušeka dobrá investícia do budúcich vzťahov s obchodnými reťazcami.
Prečo ste práve vy z rodinného trojlístka obchodný riaditeľ baliarní?
Pôvodne som chcel byť novinár. Najviac mi vždy išli slohy. Neskôr na gymnáziu ma zaujala otcova práca
v baliarňach a to, ako sa zarábajú peniaze. Páčilo sa mi, keď som s ním už ako chalan chodil na
pracovné cesty do cudziny a videl som, ako sa po prístavoch nakupujú káva a čaje na ďalšie
spracovanie. O tom, že by som mal raz sám predávať naše produkty, som vtedy nerozmýšľal. Ale vedel
som, že chcem ísť k otcovi do firmy. Preto som išiel študovať ekonómiu a hneď po škole, na prelome
milénia, som nastúpil do Baliarní obchodu ako manažér nákupu surovín. Obchod ma vtedy ešte neťahal,
ale firmu v krátkom čase po sebe sklamali dvaja obchodní riaditelia. Jeden začal vo firme kradnúť, jeho
náhradník zasa nemal výsledky a zložil funkciu. Videl som, že otec potrebuje šéfa obchodu, a tak som
mu chcel pomôcť. Ponúkol som sa sám, že to zoberiem. Otec ma síce najskôr odhováral, ale neskôr
sme boli obaja spokojní.
Prečo vás odhováral?
Je to náročná robota s neistými výsledkami. Potom asi usúdil, že bude dobré, ak na tomto poste bude
mať čo najbližšieho človeka. Lebo ako môže dobrý a lojálny obchodný riaditeľ dostať firmu hore, tak ju
môže slabší človek aj potopiť. Obchodný šéf veľa robí s peniazmi a buduje najviac vzťahy s vonkajškom.
V akej miere vás na obchod pripravila škola a čo ste sa museli učiť za pochodu?
Obchodu škola nenaučí. Tam sa človek nedozvie, ako má vystupovať alebo spoznať podvodníkov, čo
chcú jeho firmu v kontraktoch len poškodiť. Navyše som vyštudovaný národohospodár, a tak zo školy
poznám skôr miliardy. Vo firme, v reálnom podnikaní, rozhoduje každé euro. Škola je odtrhnutá od
reality, i keď som to tam mal rád a neskôr som si urobil na obchodnej fakulte aj doktorát. Skôr mi pre
biznis dala do budúcnosti dobré kontakty. Spolužiaci dnes pracujú na významných postoch v rôznych
firmách a vieme sa navzájom posunúť dopredu. O obchode som sa veľa rozprával s otcom, no najviac
som sa o ňom naučil od jedného obchodného partnera z Nemecka, dnes už dôchodcu. Povedal mi
zásadné veci, z ktorých dodnes ťažím. Nerozprával mi o maržiach a vzorcoch, ale o tom, ako sa to
skutočne robí.
Čo je kľúčové pre zaujatie odberateľov a uzatváranie dobrých kontraktov?
Prvoradé je vytvoriť si osobný vzťah s obchodným partnerom. Potom s ním dobrý obchod urobíte aj za
desať minút jazdy v taxíku. Zásadnú vec na vytváranie takýchto vzťahov si nikto len tak nekúpi.
Obchodník musí byť sympatický a to sa nedá naučiť tak, aby sa to po čase neodhalilo len ako pretvárka.
Spomínaný Nemec mi povedal, že som sympatický a môžem robiť obchod. Sám sa hodnotiť nemôžem,
ale v každom prípade sa so mnou ľudia radi bavia. Nemec mi tiež radil ak sa nevieš dostať priamo na
toho, s kým robíš obchod, dostaň sa bližšie k ľuďom okolo neho. Napríklad na večierku sa treba dať do
reči s ľuďmi z jeho rodiny a zistiť, čo ich baví, čo práve riešia, a potom sa veci hýbu tiež v biznise.
Vzťahy s odberateľmi treba dostať aj mimo biznisu. Nemyslím, že to má celé skĺznuť do opíjania a
hýrenia, lebo o tom to nie je. To vedia robiť aj nepriatelia. Je to o tom, že si navzájom trebárs pomôžete
vo veciach, ktoré s biznisom nič nemajú. Hovorím o normálnych priateľských vzťahoch. Napĺňam si len
ideál, že robím biznis s priateľmi.
Ako to potom môže vyzerať v praxi?
Odberateľ má napríklad nejaký zdravotný problém a ja na to poznám dobrých špecialistov, tak mu
poradím, kam má ísť. Alebo mu z vlastných skúseností odporučím školu pre deti. Ale nadštandard sa
buduje aj cez biznis. Odberatelia si vás v dobrom zapamätajú aj vtedy, ak voči nim nezneužijete to, keď
ste práve navrchu. Trebárs cena kávy ide na burzách hore, ale ja im zavolám, že moje skladové zásoby
hotových produktov im môžem ešte dodať za nižšie ceny spred zmien na burzách. Krátkodobo zarobia
oni. Ja si však s nimi budujem dlhodobé vzťahy.
Ako zvládate to známe obchodnícke: dokonale poznať svoj produkt a vedieť ho zákazníkom ponúknuť s
tým, že ho aj naozaj potrebujú?

Dá sa predávať aj bez toho. Jeden môj priateľ, predajca vozidiel, mi pred desiatimi rokmi predal drahšiu
4,2-litrovú audinu namiesto 3,7-litrovej len s tým, že ako chcem vyzerať s takým slabším motorom. On
podľa mňa medzi tými autami ani žiaden reálny rozdiel nepoznal, ale v danej chvíli ma presvedčil. Krátko
nato som si povedal, že chcem vedieť o produktoch, ktoré predávam, vždy čo najviac. Aby potom ľudia,
s ktorými uzavriem obchod, večer doma nedumali nad tým, či naozaj urobili dobre. Vo firme som začínal
vo výrobe a až neskôr som išiel na ďalšie posty.
Akých najväčších chýb by sa mal obchodník vyvarovať?
Kľúčové je o svojej ponuke nikdy neklamať. Aj mňa niekedy láka prikrášľovanie, lebo potom môže byť
kontrakt podpísaný rýchlejšie, ale nerobím to. Klamstvo vždy vypláva na povrch a potom človek vyzerá
ako idiot a už s ním nikto nechce robiť. Veľmi zlé je aj odkladať veci a meškať na stretnutia. Druhá strana
si myslí, že si ju nevážite. Bez ohľadu na to, že ste v strese a v skutočnosti sa tam snažíte dofrčať čo
najrýchlejšie, ako to ide. Veľa obchodov už padlo pre meškanie. Je tiež zlé, keď predajcovia prídu
niekam nepripravení. Takí, hoci aj s mocným brandom za chrbtom, no nevedia, o čo v tej zasadačke
vlastne ide, obchod nespravia. Veľmi zlé je spochybňovať, ako to obchodný partner robil doteraz. Taký
prístup, že doteraz ste to robili zle a my vás posunieme úplne inde, odberateľov len uráža a kontrakt ide
zasa do tmy.
Koľko máte vo firme obchodníkov a na čo pri ich hodnotení najviac prihliadate?
Z našej firmy s 270 ľuďmi robí obchod takmer päťdesiatka. Naplno v teréne je z toho vyše tridsať. Kedysi
som hľadal len ľudí s vysokým výkonom. Takých dravých. Ale zistil som, že to nie je úplne ono. Teraz
ma viac zaujíma lojalita. Uprednostňujem vyberanie vrcholových obchodníkov zvnútra firmy. Zvonku
berieme ľudí na vyššie posty málokedy.
Aký bol doteraz váš najlepší obchod?
Ani neviem, či to mám hovoriť.
Skúste.
V jednej obchodnej firme raz nastalo také medzivládie, že pôvodný obchodný riaditeľ odišiel a nový sa
ešte len hľadal. Mne sa podarilo dostať k najvyššiemu šéfovi firmy a urobil som s ním úžasný obchod.
Ako najvyšší šéf mal vo firme aj iné závažnejšie problémy a obchod s jedným dodávateľom bola pre
neho drobnosť. Z hľadiska našej firmy to však bola veľká vec.
Naopak, čo vám nevyšlo a mrzí vás to?
Urobil som aj zopár kiksov, ktoré by som už dnes nezopakoval. Ale aj vďaka nim som dnes tam, kde
som. Poučenia z omylov biznismena posilňujú. Najviac ma mrzí, ak posuniem dlhodobejšie bonusy
firme, ktorá si to nezaslúži. Čakám, že obchod pôjde dobre, ale opak je pravda. Najhoršie je, ak má
dobré obchodné podmienky zlý odberateľ. A ešte som raz naletel jednej firme, ktorá rozšírila, že sa ide
spájať s iným podobným podnikom. Videl som teda pred sebou väčší celok a vystrašený som im dal
lepšie podmienky. Nakoniec zo spojenia nič nebolo. Ale oni zo mňa vytiahli peniaze. To som len začínal
a ešte dlho ma to mrzelo.
Koľko máte odberateľov a za koľkými z nich chodíte osobne?
Zhruba osemdesiat. Ale prvá desiatka robí vyše deväťdesiat percent obratu. Osobne často nechodím
rokovať, kde mám dobrých priateľov, lebo tam to funguje. I keď ma to ťahá najviac. Chodím najmä tam,
kde sú problémy. Do istej miery ma to aj frustruje, ale je to moja úloha. Riešim trebárs neplatičov, čo je
nepríjemné. Musím im zastavovať tovar, ale zasa pri nich naplno vidím, aké dôležité je mať jedinečný
produkt. Naše brandy také sú a keď ich odberatelia odrazu nemajú, platia aj odkladané podlžnosti.
Upomienky nefungujú, vlečúcich sa súdnych sporov sa neplatiči neboja. Zaberá len odstrihnutie od
tovaru, ktorý ich zákazníkom chýba na pultoch.
Sú najzložitejšie rokovania o cenách s najväčšími obchodnými reťazcami?
Áno. Voľakedy sme s nimi o cenách rokovali len od októbra do februára. Teraz celý rok a v jednom kuse.
V kríze chce každý ušetriť na nákupe čo najviac. A ja som zasa taký, že každému otvorene hovorím, čo
si myslím o požiadavkách, ktoré už prekračujú slušnú mieru. Niekedy je to potom aj dosť hlučné.
Vlani ste išli do otvoreného sporu s najväčšou obchodnou sieťou Tesco. Ani nie kvôli cenám, ale pre
neakceptovateľné prípadné zmluvné pokuty. Nemrzí vás spätne, že odvtedy k nim vôbec nedodávate?

Mrzí ma, že si zákazníci v Tescu nemôžu kúpiť naše produkty. Do sporu s Tescom sme boli na pultoch
všetkých reťazcov okrem Lidlu. Ale celé by som to s Tescom znova zopakoval, keby na to prišlo.
Vnímame to ako veľkú investíciu do našej budúcnosti. Dali sme aj všetkým ostatným obchodným sieťam
signál, že ak chcú naše produkty, donekonečna ustupovať nebudeme. Išli sme do rizika, ale nie úplne
bezhlavo. Zostava našich odberateľov je dosť široká a do Tesca sme dodávali necelú desatinu našej
produkcie.
Ovplyvnilo prerušenie spolupráce s Tescom predaj v podniku?
Ako sme dúfali, podržali nás koneční spotrebitelia. Keď naše produkty nenachádzali v Tescu, viac si ich
kupovali v iných reťazcoch. Osobitne siete v slovenských rukách ako COOP Jednota, CBA či Fresh od
nás vlani zobrali výrazne viac kávy. Podobne to bolo aj s čajmi, a tak sme v konečnom dôsledku zostali v
podstate na tom istom. Aj keď sme vyše pol roka vlani do Tesca nedodávali, náš celkový predaj káv
klesol len o dve percentá na 2 208 ton a predaj čajov išiel dokonca hore o štyri percentá na 537 ton.
A čo zisky firmy? Netlačili vás ostatné reťazce do nižších cien, keď videli, že máte o jedného silného
odberateľa na výber menej?
Náš zisk išiel vlani dole len o pätinu na dva milióny eur. To však nebolo o zvýšenom zameraní reťazcov
proti nám, ale o celosvetovom poklese ceny kávy. Išli dole zhruba o sedminu. To nám znížilo aj vlaňajšie
tržby o dva milióny eur na dvadsaťpäť a pol milióna. Objemy sme si ale udržali. A zo strany ostatných
reťazcov sme naozaj nevideli, že by sa nám snažili nastavovať netradične tvrdé cenové podmienky. Je
to práve o tom, že sme ukázali, že máme svoje hranice. Skúšal to na nás len jeden reťazec, aj to iba
dočasne.
Tiež ste z neho odišli?
Nie. Dodávame tam ďalej bez prijatia ich pokusov o zásadné zmeny podmienok. Po spore s Tescom ten
reťazec hneď prišiel, že chce financie medzi nami nastaviť takto a takto. Odmietli sme to. Oni nám potom
z dodávaného tovaru škrtli časť položiek. Potom prišli znova s iným finančným návrhom. Ešte
neprijateľnejším. Keď sme aj ten odmietli, už nám žiadne položky neškrtali a obchod pokračuje ďalej.
Stalo sa, čo sa nikdy nedeje. My ako slovenský dodávateľ sme odmietli nové tvrdšie podmienky silného
reťazca z cudziny, no naďalej sme na jeho regáloch i letákoch. Nevyhodili nás s celým sortimentom, aj
keď im nejdeme poruke.
Začnete časom znova spolupracovať s Tescom?
Rád by som obnovil vzťahy a znova dodával do Tesca. Nejaké rokovania už prebiehajú a uvidíme, či z
toho niečo bude.
Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že ste razantný a niekedy aj konfliktný človek. Nie sú to pre obchod
problematické vlastnosti?
Možno by som potreboval, aby to zhodnotil niekto nezávislý. Ale kto by to vlastne mal byť. Je to asi
nemožné. V zásade obchod inak ani robiť neviem a vždy, keď sa skúšam hrať na niečo iné, aj tak to pre
firmu neprináša želané výsledky. Som s vedením i majiteľmi dohodnutý, že ak to raz firme nebude
prinášať dobré výsledky a bude jej to viac škodiť, tak to začne robiť niekto iný, zmierlivejší. Ale to, ako je
to dnes na Slovensku nastavené medzi reťazcami a potravinármi, nie je ihrisko pre miernych diplomatov.
Tento rok ste naštartovali predaj nových prémiových čajov určených na západoeurópske trhy. A do
piatich až desiatich rokov chcete zo značky vybudovať silný európsky brand, a tak si popri domácom trhu
vybudovať novú silnú nohu. Máte už prvé výsledky, ktoré tomu nasvedčujú?
Stále len rokujeme a zatiaľ sme žiaden podstatný kontrakt na Západe neuzatvorili. Či sa nám náš zámer
podarí, ukáže budúcnosť. V každom prípade tomu verím a záujemcovia sa stále objavujú aj z destinácií,
o ktorých sme pôvodne ani nerozmýšľali. Teraz napríklad rokujeme o vývoze do Izraela. O produkt sa
prekvapujúco veľmi vážne zaujíma aj slovenská vetva jedného zahraničného reťazca. Hovoríme im, že
škatuľku tohto čaju najvyššej kvality s kompletne biodegradovateľným obalom nedodáme pod sedemosem eur, ale predsa to chcú. Veria, že už aj medzi Slovákmi je pomerne veľa ľudí, ktorí si zaplatia za
super prémium. S novým čajom sa mi stalo, že po dlhých rokoch odo mňa jeden reťazec prvý raz niečo
naozaj chcel sám od seba. Pôvodne sme ten čaj chceli predávať len do západoeurópskych obchodov s
delikatesami.
Do projektu nového čaju dávate zhruba štyri milióny eur vrátane toho, že ste naň nakúpili špeciálne
technológie z Japonska. Nejdete do priveľkého rizika, keď sa to nepodarí?
Zákonite musíme ísť aj do super prémiových vecí. V biznise s potravinami to speje k tomu, že časom tu

budú len diskonty s lacnými privátnymi značkami z obrovských fabrík, ktoré tie nízke ceny unesú. A silné
luxusné brandy, za ktorých jedinečnosť si budú spotrebitelia ochotní priplatiť. Snažíme sa o budovanie
nových silných značiek už od nástupu krízy. A s naším novým čajom a ďalšími prémiovejšími produktmi
dosť verím aj e-shopu. Už si ho budujeme. Naším cieľom je časom predávať mimo pultov tradičných
odberateľov desať až pätnásť percent našej produkcie. Cez e-shop i vlastné predajne.
Chcete začať budovať vlastné predajne?
Áno. Na Slovensku chceme aj sieť vlastných predajní. Dnes máme jedinú hneď vedľa fabriky v
popradskej priemyselnej zóne, ktorá aj na takomto schovanom mieste predáva ročne tovar za 60-tisíc
eur. Tešíme sa na to, keď budeme mať predajne v nákupných centrách. Na začiatok ich chceme tak
desiatku.
Kde vidíte brandy Baliarní obchodu o desať či pätnásť rokov?
Chceli by sme byť tam, kde je rakúska malinovka Almdudler. Každý, kto príde kdekoľvek do Rakúska,
chce ochutnať túto tirolskú malinovku. Aj Rakúšania ju musia mať vždy a všade. Je v každom obchode a
každej reštaurácii i bufete. To je veľká vízia. Nech si ľudia naše produkty zosobňujú so Slovenskom. Už
dnes sme v kategórii tých najtradičnejších slovenských produktov, ale ešte to nie je ten skutočný top
level. Navyše v ňom chceme byť s našimi všetkými značkami.
Ako môže dobrý a lojálny obchodný riaditeľ dostať firmu hore, tak ju slabší môže aj potopiť.
Upomienky nefungujú, vlečúcich sa súdnych sporov sa neplatitelia neboja. Zaberá len odstrihnutie od
tovaru, ktorý zákazníkom chýba na pultoch.
2 až 3 mil. eur sú každoročné zisky popradských Baliarní obchodu, ktoré firma dosahuje v posledných
krízových rokoch
Igor Matušek (37) Vyštudoval Národohospodársku fakultu bratislavskej Ekonomickej univerzity. Do
otcovej popradskej firmy Baliarne obchodu nastúpil na prelome milénia. Jej obchodným riaditeľom je od
jesene roku 2003. Spolu s bratom Viliamom ml. nasmerovali tradičnú firmu krátko pred krízou aj na
výrobu nových prémiovejších káv a čajov. Paradoxne, práve v krízových rokoch sa firme vďaka tomu
darí ako nikdy predtým. So svojimi tržbami výrazne preskočila dlho nedosiahnuteľnú hranicu dvadsať
miliónov eur, ale najmä každoročne zarába od dvoch do troch miliónov eur.
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90. Ako dobre predať byt?
[Téma: Ekonomická univerzita; ASB; 23/04/2014; 04/2014; s.: 58; Reality: Byty; Martin Čapo]
Reality: Byty
Existuje dokonalá dispozícia bytu? Nakoľko ovplyvňuje rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti? Martin Čapo,
viceprezident NARKS a majiteľ realitnej kancelárie, vysvetľuje, ako sa správajú záujemcovia o byty a na
čo nesmie developer pri svojom projekte zabudnúť.
Ak si dá developer záležať a v projekte pripraví výborne vyriešenú dispozíciu bytov, má do značnej miery
u potenciálneho kupca vyhrané. Aká je dispozícia, ktorá sa dobre predáva? Časy, keď sa v projektoch
predali aj byty s dvoma priechodnými spálňami, sú preč, takéto lapsusy dnes na realitnom trhu nevídať.
Vnútorná architektúra naberá na dôležitosti, hoci stále chýba citlivý prístup k interiérovému dizajnu bytov.
Dnes už nestačí vyriešiť len skladbu bytov v projekte a nastaviť ceny, treba sa zamyslieť nad každým
jedným bytom zvlášť.
Neprekonaný panelák
Dispozícia musí byť vyriešená tak, že keď pôdorys položíte pred klienta, nič lepšie mu nemôže
napadnúť. Najlepšie predateľná je overená dispozícia panelákového trojizbového bytu s rozlohou 64 m2.
V takom byte bola oddelená kuchyňa s jedálenským kútom, našli sa dve spálne, obývacia izba a v
predsieni bolo miesto na šatník. Efektívne vyriešený panelákový byt je stále neprekonaný. Navyše,
väčšinu ponuky bytov napríklad v Bratislave tvoria secondhandové byty, novostavby sú v menšine.
Staršie byty v panelákoch sú najdostupnejšie. Priestorové nároky sú dnes pravdaže väčšie, ale
praktickosť riešenia je overená. Na druhej strane, dobrá dispozícia dokáže vytiahnuť maximum aj z
minimálnej plochy.
Okno a balkón

Spoločným menovateľom kvalitnej dispozície je efektívne využitie daných štvorcových metrov, čiže
minimum hluchých miest a chodieb. Kuchyňa oddelená od obývacieho priestoru síce nepatrí medzi
často požadované usporiadanie, dnes už však málokto chce hneď pri vstupe vojsť priamo do obývačky
alebo rovno ku kuchynskej linke. Takéto riešenie sa dá možno ospravedlniť pri veľmi malých bytoch, ale
už pri dvojizbovom byte je namieste minimálne kuchynský kút alebo aspoň čiastočne oddelená nika. Ak
je v kuchyni okno, byt dostáva body navyše. Nároky na riešenie kuchyne sa môžu meniť, dnes je však
najpočetnejšia skupina potenciálnych klientov vo veku 25 až 35 rokov. Sú to ľudia, ktorí zatiaľ menej
varia, a ak, tak je to skôr spoločenskou udalosťou. S pribúdajúcim vekom a založením rodiny sa priority
menia, nie je na škodu, ak je priestor variabilný a prispôsobiteľný. Okno do kúpeľne môže byť ďalším
bonusom, rovnako tak orientácia na dve svetové strany, čo by pri väčších ako dvojizbových bytoch mala
byť samozrejmosť. Podobne klientov zaujíma balkón. Môže byť menší, ale mal by byť dostatočne
hlboký, so vstupom ideálne z obývačky a/alebo kuchyne. Mali by sa tam dať položiť aspoň dve stoličky a
malý stolík. Veľa v obývacom priestore robí veľké zasklenie a kontakt s okolím cez balkón. V garsónkach
sa balkóny nevyžadujú, ale pre väčšie byty sú rozhodne plusom, a to aj za cenu, že ich majiteľ nebude
používať na posedenie.
Nosí sa holopriestor?
Kedysi sa často využívala možnosť predať byt ako holopriestor. Dnes je to opodstatnené v prípade, že
ide o luxusný segment, kde sa očakáva originálny architektom či dizajnérom navrhnutý interiér. Celkom
na opačnej strane stojí nízkorozpočtový projekt, kde cena bytu klesá aj vďaka holopriestoru. Generické
zariaďovanie nie je dobrý postup, rovnako ani vtesnávanie bytov do vopred zvoleného vizuálu exteriéru
či konštrukcie objektu. Ak chce developer dobre predať byty, musí s architektom venovať pozornosť
každému jednému bytu zvlášť. Väčšina záujemcov o kúpu by bez váhania vzala hotové riešenie, jediný
dôvod, prečo ho nechcú, spočíva v tom, že bytom chýba pridaná hodnota, niečo čo by potenciálnych
majiteľov oslovilo. Emócie sa na rozhodovaní o kúpe či nekúpe podieľajú 50 %, ľudia chcú, čo nikto iný
nemá. Klient sa musí do bytu zamilovať a mnohé novostavby toto nemajú. Stáva sa nám aj to, že s
klientom rozmýšľame, ako predať na secondhandovom trhu jeho byt, ktorý sa nachádza v relatívne
novom výškovom projekte - ťažko dať bytu pridanú hodnotu, keď je 15 bytov pod ním a nad ním presne
rovnakých, líšia sa len farbou steny v obývačke.
Panika zo šikmej steny
Developerom to ešte celkom nedochádza, ale prichádza čas stabilného trhu, prichádza čas pridanej
hodnoty. Očakávam, že sa tým pozdvihne úloha architektov. Architekt musí byť investíciou, ktorá sa
developerovi vráti tým, že jeho práca klienta osloví a on ocení, že dostáva riešenie, ktoré by mu v živote
nenapadlo. Nové projekty nie sú od základov vynikajúco premyslené. Nevidím tam krásu v detaile,
vyriešené nuansy, ktoré prináša život. Nestačí na papieri k dvojizbovému bytu pridať jednu izbu, aby
vznikol trojizbový, treba domyslieť aj kuchyňu, obývačku, kúpeľňu či odkladací priestor. Byt musí chytiť
potenciálnych kupcov za srdce. Všetko, čo presahuje finančný limit určený na potrebný počet spální, je
otázkou emocionálneho vnímania. Už nejde iba o nutnosť, ale o dennodennú radosť a to v
developerských projektoch stále chýba. Poslednou zvláštnosťou dispozícií je atypické riešenie. Už jedna
šikmá stena v byte vyvoláva u klientov ostražitosť až paniku, ako taký priestor zariadiť. Ak sú však
danosti lokality také, že sa budova šikmým stenám nevyhne, treba z nich pomocou interiérového
architekta spraviť bonus v podobe možností originálneho zariadenia.
Dobrý marketing predá všetko
Ak má developer dobre nastavený rozpočet a časový plán na marketing projektu, dokáže nové byty
veľmi dobre predať. Stačí, aby vyvolal eufóriu, záujem a navodil pocit, že práve v danom projekte
dostanú klienti niečo, čo inde nie je. Obrovská marketingová bublina dokáže ľudí presvedčiť. Ak je
projekt drahší, cena nesmie byť navýšená bez zjavného dôvodu, výhody projektu musia byť
odkomunikované dobrým marketingom. Silný developer si môže takéto náklady dovoliť, marketingová
podpora predá z papiera aj byty, ktoré sa ako secondhandy neskôr môžu predávať ťažko.
Ing . Martin Čapo (1977) Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Institute
of Communications studies University of Leeds v Spojenom kráľovstve. Od roku 2000 pôsobil na
viacerých pozíciách v marketingu a obchode (C/Y&R, Istropolitana Ogilvy, Treksport). 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.
Emócie sa na rozhodovaní o kúpe podieľajú 50 %.
TEXT Martin Čapo Redakčná úprava Mária Nováková
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91. Budovy vedeckého parku v Bratislave majú svoju podobu
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 24/04/2014; zive.sk; SITA]
Minister školstva Dušan Čaplovič spolu s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied dnes novinárom
predstavil hrubú stavbu nového Pavilónu lekárskych vied.
Nový Univerzitný vedecký park pre biomedicínu v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) na
bratislavskej Patrónke už má svoju podobu, v týchto dňoch ukončili hrubú stavbu Pavilónu lekárskych
vied. Ten včera novinárom predstavil minister školstva Dušan Čaplovič spolu s predsedom SAV
Jaromírom Pastorekom a podpredsedom SAV pre II. oddelenie vied Richardom Imrichom. Dokončený
pavilón bude súčasťou vedeckého parku spolu s Centrom aplikovaného výskumu nových materiálov a
transferu technológií. Univerzitný vedecký park bude stáť 39,5 milióna eur, z toho 33,6 milióna eur je z
eurofondov z operačného programu Výskum a vývoj a viac ako 5,9 milióna eur ide zo štátneho rozpočtu.
Hlavným partnerom a prijímateľom nenávratného finančného prostriedku je Slovenská akadémia vied.
Ostatnými sú viaceré organizácie akadémie, ako sú Virologický ústav, Ústav experimentálnej
endokrinológie, Ústav normálnej a patologickej fyziológie a iné, ale tiež Univerzita Komenského v
Bratislave a Ekonomická univerzita.
Pavilón lekárskych vied je po Centre aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
ďalšie budúce pracovisko vedcov, ktoré sa dostáva do novej etapy výstavby. "Teším sa z výsledkov a
zároveň blahoželám autorom tejto myšlienky a realizátorom projektu," povedal na stretnutí s novinármi
minister rezortu školstva Dušan Čaplovič. Celý Univerzitný vedecký park by mal byť podľa jeho slov
ukončený na budúci rok.
Podľa podpredsedu SAV Richarda Imricha bude základný a aplikovaný výskum v oblasti biomedicíny v
tomto vedeckom parku zameraný na spoločensky najzávažnejšie ochorenia, akými sú nádory, poruchy
srdcovo-cievneho systému, cukrovka, obezita či autoimunitné poruchy. Výsledkom bude podľa jeho slov
najväčšie výskumné pracovisko tohto druhu na Slovensku.
Pokračovanie článku nižšie
"Vybudovanie vedeckého parku pre biomedicínu je súčasťou dlhodobého zámeru užšie previazať
medicínsky výskum, lekárske vzdelávanie a klinickú prax, a to hlavne v súvislosti s uvažovanou
výstavbou novej univerzitnej nemocnice v lokalite Patrónka," poznamenal. Ako dodal, vedecký park bude
veľmi dobrým pokračovateľom ideí, ktoré kedysi naštartovali veľkí ľudia.
V rámci projektu vznikne do konca roka 2015 v areáli SAV na Patrónke vedecký park, v ktorom budú
moderné laboratóriá, priestory pre transfer technológií a poznatkov, ako aj kancelárske priestory pre
pracovníkov a manažment centra. Park má podľa Richarda Imricha zlepšiť koordináciu medzi
riešiteľskými kolektívmi a vytvárať motivačné prostredie pre mladých vedcov.
"Výstavba vedeckého parku bola nevyhnutným krokom na to, aby sme našu vedu posunuli trochu
dopredu," doplnil na záver predseda SAV Jaromír Pastorek.
(SITA)

Späť na obsah

92. Na výročie vstupu Slovenska do Únie príde šéf eurokomisie Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 25/04/2014; Z domova; sita]
José Manuel Barroso absolvuje obed s premiérom Ficom a vystúpi s prednáškou na Ekonomickej
univerzite.
BRATISLAVA. Na návštevu Slovenska príde v pondelok predseda Európskej komisie José Manuel
Barroso.
Do Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie.
Šéfa Európskej komisie prijme predseda vlády Robert Fico, počas spoločného obeda budú hovoriť o
aktuálnych otázkach Európskej únie.

Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Potom
vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
sita
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93. Vstup do EU štát oslávi v štyroch mestách
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 28/04/2014; 97/2014; s.: 2; správy; su]
su Bratislava
Na oslavy 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ je vyčlenených 177 503 eur. Hlavným
organizátorom osláv je ministerstvo zahraničných vecí, ktoré na celý rad podujatí získalo tieto zdroje z
Európskej komisie. Sláviť sa bude v uliciach hlavného mesta Bratislavy 30. apríla, v Banskej Bystrici 7.
mája, v Košiciach 9. mája a v Žiline 16. mája. Z celkového rozpočtu predstavujú náklady na oslavy v
mestách sumu 89 900 eur. Cena sa vysúťažila vo verejnom obstarávaní. Na Hlavnom námestí v
Bratislave Informačná kancelária Európskeho parlamentu avizuje účasť šéfa europarlamentu Martina
Schulza, podpredsedu eurokomisie Maroša Šefčoviča, ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka,
primátora Milana Ftáčnika a župana Pavla Freša. Oslavy sú spojené aj s informačnou kampaňou k
voľbám do europarlamentu, ktoré sa uskutočnia 24. mája. Návštevníci sa budú môcť pýtať v
informačnom stánku na veci súvisiace s voľbami. Na Slovensku chodí k eurovoľbám najmenej ľudí v
celej únii. V roku 2004 ich bolo necelých 17 percent a v roku 2009 takmer 20 percent. Na podujatí v
Bratislave čakajú na ľudí rôzne ceny, ktoré môžu vyhrať v interaktívnych súťažiach. Pripravené sú aj
hudobné vystúpenia skupín Katarzia, Le Payaco a speváčky Jany Kirschner. V predvečer výročia vstupu
do EÚ sa uskutoční v historickej budove SND v Bratislave galapodujatie pre 540 pozvaných hostí. Spolu
so šéfom europarlamentu Martinom Schulzom by mal byť prítomný aj predseda Európskej rady Herman
Van Rompuy a ďalší predstavitelia politického, spoločenského a kultúrneho života, ktorí sa zaslúžili o
vstup do únie. Oslavy by mali vyvrcholiť veľkým ohňostrojom. Podľa politológa Michala Horského by sa
mohol vypočítať celý rad konkrétnych úspechov, ale aj problémov, ktoré Slovensku priniesla desaťročná
prítomnosť v EÚ. "Nad všetkými však vyčnieva fakt, že Slováci nadobudli novú sebaúctu a vedomie
vlastných schopností a isté uspokojenie s dôstojnou existenciou štátu v rodine európskych krajín,"
uviedol Horský. Pri príležitosti vstupu do EÚ navštívi dnes Bratislavu šéf Európskej komisie José Manuel
Barroso. Prijme ho premiér Robert Fico. Barroso na Ekonomickej univerzite dostane titul doctor
honoris causa. Slovensko sa stalo členskou krajinou EÚ 1. mája 2004 spoločne s Cyprusom, Českom,
Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom.
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94. Príde Barroso, dostane čestný titul
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/04/2014; 96/2014; s.: 2; Spravodajstvo; tasr]
BRATISLAVA. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso pricestuje v pondelok do Bratislavy pri
príležitosti nášho desiateho výročia vstupu do EÚ. V prezidentskom paláci si preberie štátne
vyznamenanie a neskôr aj čestný titul Doctor honoris causa na Ekonomickej univerzite, kde bude mať
prednášku pre študentov. (tasr)
Foto:
Zamáva aj v Bratislave. FOTO– SITA/AP
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95. Barroso pricestuje na Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 26/04/2014; 96/2014; s.: 3; správy; sita]
Na návštevu Slovenska príde v pondelok predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Do
Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Barrosa prijme
premiér Róbert Fico a počas spoločného obeda budú obaja predstavitelia hovoriť o aktuálnych otázkach
Európskej únie. Predseda komisie zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor
honoris causa. Potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
(sita)
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96. Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 25/04/2014; Spravodajstvo; SITA]
Na návštevu Slovenska príde v pondelok predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso. Do
Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie.
José Manuel Barroso
Autor - SITA/AP, Geert Vanden Wijngaert
Šéfa EK prijme predseda vlády Robert Fico, informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Počas spoločného obeda budú obaja predstavitelia hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie.
Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda
Komisie potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
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97. Na Slovensko zavíta šéf Európskej komisie: José Manuel Barroso dostane
čestný titul
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 25/04/2014; Čas.sk; SITA]
José Manuel Barroso navštívi Bratislavu.Autor - SITA
| Šéfa Európskej komisie príjme predseda vlády Robert Fico.
Na návštevu Slovenska príde v pondelok predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso. Do
Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Šéfa EK prijme
predseda vlády Robert Fico, informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Počas spoločného
obeda budú obaja predstavitelia hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie.
Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda
Komisie potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
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98. Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 25/04/2014; Slovensko; SITA]
BRATISLAVA - Na návštevu Slovenska príde v pondelok predseda Európskej komisie José Manuel
Barroso. Do Bratislavy pricestuje pri príležitosti desiateho výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie.
Šéfa Európskej komisie prijme predseda vlády Robert Fico, informoval Tlačový a informačný odbor
Úradu vlády Slovenskej republiky. Počas spoločného obeda budú obaja predstavitelia hovoriť o
aktuálnych otázkach Európskej únie.
Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda
Komisie potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
Popis foto: José Manuel Barroso príde na Slovensko pri príležitosti desiateho výročia nášho vstupu do
EÚ. Zdroj - TASR/AP

Späť na obsah

99. Šéf Európskej komisie dostane na Slovensku štátne vyznamenanie
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 27/04/2014; teraz.sk; TASR]
Ekonomická univerzita udelí Barrosovi titul Doctor honoris causa.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso zavíta pri
príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) do Bratislavy. V pondelok 28. apríla ho
najskôr prijme prezident Ivan Gašparovič, ktorý mu udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II.
triedy.
S premiérom Robertom Ficom sa stretne na slávnostnom obede, počas ktorého budú hovoriť o
aktuálnych otázkach Európskej únie.
Ekonomická univerzita udelí Barrosovi titul Doctor honoris causa. Na jej pôde potom vystúpi s
prednáškou na tému "Slovensko v srdci Európy".
Predpokladá sa, že bude tiež prítomný na podpísaní memoranda o porozumení medzi Eustreamom a
ukrajinskou spoločnosťou Ukrtransgaz. To sa týka reverzných dodávok plynu zo Slovenska na Ukrajinu.
Rokovania, ktoré sa úspešne zakončili v piatok (25. 4.) vo večerných hodinách, sa viedli aj za účasti
Európskej komisie (EK).
Predstavitelia spoločnosti Eustream rokovali v piatok v Kyjeve s partnermi z Naftogazu a Ukrtransgazu o
technických aspektoch tzv. malého reverzu z Vojan do Užhorodu. Minister hospodárstva Tomáš
Malatinský ho označil za prvé možné a reálne riešenie, ktoré neohrozuje energetickú bezpečnosť
Slovenska a krajín EÚ. Malý reverz podporili aj zástupcovia EK.
Eustream sa zaviazal, že v nasledujúcich týždňoch preverí technické možnosti prepravy plynu cez
plynovod Vojany s cieľom urýchliť spustenie reverzného toku a zvýšiť pôvodne plánovaný objem
dodávok.
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100.

Šéf Európskej komisie zavíta do Bratislavy. Dostane aj vyznamenanie

[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 27/04/2014; Slovensko; TASR]
BRATISLAVA - Predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso zavíta pri príležitosti 10. výročia
vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) do Bratislavy. V pondelok 28. apríla ho najskôr prijme
prezident Ivan Gašparovič, ktorý mu udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.
S premiérom Robertom Ficom sa stretne na slávnostnom obede, počas ktorého budú hovoriť o
aktuálnych otázkach Európskej únie.
Ekonomická univerzita udelí Barrosovi titul Doctor honoris causa. Na jej pôde potom vystúpi s
prednáškou na tému "Slovensko v srdci Európy".
Predpokladá sa, že bude tiež prítomný na podpísaní memoranda o porozumení medzi Eustreamom a
ukrajinskou spoločnosťou Ukrtransgaz.
To sa týka reverzných dodávok plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Rokovania, ktoré sa úspešne zakončili
v piatok vo večerných hodinách, sa viedli aj za účasti Európskej komisie (EK).
Predstavitelia spoločnosti Eustream rokovali v piatok v Kyjeve s partnermi z Naftogazu a Ukrtransgazu o
technických aspektoch tzv. malého reverzu z Vojan do Užhorodu.
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský ho označil za prvé možné a reálne riešenie, ktoré neohrozuje
energetickú bezpečnosť Slovenska a krajín EÚ. Malý reverz podporili aj zástupcovia EK.
Eustream sa zaviazal, že v nasledujúcich týždňoch preverí technické možnosti prepravy plynu cez
plynovod Vojany s cieľom urýchliť spustenie reverzného toku a zvýšiť pôvodne plánovaný objem
dodávok.
Popis foto: Barroso zavíta do Bratislavy. Zdroj - TASR/AP
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101.

Cez Erasmus vycestovalo od roku 2004 do cudziny asi 21.000 Slovákov

[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 25/04/2014; teraz.sk; TASR]

Slovensko stále patrí medzi krajiny, ktoré viac študentov vysielajú, ako prijímajú.
Bratislava 25. apríla (TASR) - Cez program Európskej únie (EÚ) Erasmus vycestovalo na zahraničné
univerzity a stáže do firiem v rokoch 2004 až 2013 spolu 20.746 slovenských študentov. Stáž v zahraničí
absolvovalo aj takmer 7400 pracovníkov vysokých škôl.
Slovensko stále patrí medzi krajiny, ktoré viac študentov vysielajú, ako prijímajú. "Najobľúbenejšími
destináciami slovenských študentov sú univerzity v Českej republike, Nemecku, Španielsku, Francúzsku
a Poľsku. Najviac študentov vyslala Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita a Slovenská
technická univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici," povedal pre TASR Andrej
Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Do SR prichádza na študijné pobyty najviac
študentov z Poľska, Španielska, Francúzska, Turecka a Česka.
Slovensko sa do programu zapojilo ešte pred vstupom do EÚ. "Študenti zo Slovenska majú už 16 rokov
možnosť študovať cez program Erasmus," poznamenal Králik.
Európsky program študentskej mobility Erasmus poskytol možnosť vycestovať do zahraničných škôl
celkovo už viac ako trom miliónom študentov. Záujemcov stále pribúda. Do programu sa zapájajú okrem
štátov EÚ aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko. Študenti môžu cez Erasmus
absolvovať troj- až 12-mesačný pobyt. Priemerná dĺžka pobytu je 6,3 mesiaca. Najviac "erasmákov"
vysiela Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Okrem študijných pobytov študenti môžu absolvovať aj
pracovné stáže v podnikoch. Od roku 2007 do 2013 túto možnosť využilo takmer 3000 mladých
Slovákov.
EÚ rozbieha od tohto roka nový program Erasmus +, ktorý kombinuje všetky súčasné schémy
financovania EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež vrátane programu celoživotného
vzdelávania, programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce. Po prvý raz tiež
zavádza podporu pre šport. Jeho rozpočet na roky 2014-2020 predstavuje 14,7 miliardy eur, čo je asi o
40 percent viac, než vzdelávacie programy dostávali v minulom programovacom období 2007-2013. "O
financovanie sa dá žiadať online od januára 2014. Jednotlivci nemôžu žiadať o granty priamo. Mali by sa
obrátiť na svoju univerzitu, vysokú školu alebo organizáciu, ktorá podá žiadosť," upozornil Králik.
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102.

Obchod s reťazcami nie je ihrisko pre diplomatov

[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 27/04/2014; eTREND; Ivan Haluza]
27.04.2014 | Ivan Haluza | © 2014 TREND Holding
Každá tretia predaná káva i čaj na slovenskom trhu pochádza z výrobných liniek popradských Baliarní
obchodu. Na takom konkurenčnom trhu, ako je potravinársky, je to prekvapujúco vysoký podiel.
Baliarne sú navyše jediným väčším stredoeurópskym podnikom v tomto segmente, ktorý nevyrába pod
vlajkou nadnárodných koncernov. Nielen vďaka tomu, že ich dlhoročný generálny riaditeľ i významný
spoluvlastník Viliam Matušek udržal na Slovensku cveng tradičných značiek z Popradu.
Túto firmu, osobitne v časoch krízy, posunuli viac dopredu aj jeho dvaja inovatívnejší synovia. Marketing
pokrýva Viliam mladší a obchody vybavuje Igor. Ten si po desiatich rokoch praxe verí natoľko, že vlani
po ostrom spore opustil pulty najväčšej tuzemskej siete obchodov Tesco. Navonok nelogický krok. Ale
podľa I. Matušeka dobrá investícia do budúcich vzťahov s obchodnými reťazcami.
Prečo ste práve vy z rodinného trojlístka obchodný riaditeľ baliarní?
Pôvodne som chcel byť novinár. Najviac mi vždy išli slohy. Neskôr na gymnáziu ma zaujala otcova práca
v baliarňach a to, ako sa zarábajú peniaze. Páčilo sa mi, keď som s ním už ako chalan chodil po
pracovných cestách do cudziny a videl som, ako sa po prístavoch nakupujú káva a čaje na ďalšie
spracovanie. O tom, že by som mal raz sám predávať naše produkty, som vtedy nerozmýšľal. Ale vedel
som, že chcem ísť k otcovi do firmy. Preto som išiel študovať ekonómiu a hneď po škole, na prelome
milénia, som nastúpil do Baliarní obchodu ako manažér nákupu surovín. Obchod ma vtedy ešte neťahal,
ale firmu v krátkom čase po sebe sklamali dvaja šéfovia obchodu. Jeden začal vo firme kradnúť, jeho
náhradník zasa nemal výsledky a zložil to sám. Videl som, že otec potrebuje šéfa obchodu, a tak som
mu chcel pomôcť. Ponúkol som sa sám, že to zoberiem. Otec ma síce najskôr odhováral, ale neskôr
sme boli obaja spokojní.
Prečo vás odhováral?

Je to náročná robota s neistými výsledkami. Potom asi usúdil, že bude dobré, ak na tomto poste bude
mať čo najbližšieho človeka. Lebo ako môže dobrý a lojálny obchodný riaditeľ dostať firmu hore, tak ju
môže slabší človek aj potopiť. Obchodný šéf veľa robí s peniazmi a buduje najviac vzťahy s vonkajškom.
V akej miere vás na obchod pripravila škola a čo ste sa museli učiť za pochodu?
Obchodu škola nenaučí. Tam sa človek nedozvie, ako má vystupovať alebo spoznať podvodníkov, čo
chcú jeho firmu v kontraktoch len poškodiť. Navyše som vyštudovaný národohospodár, a tak zo školy
poznám skôr miliardy. Tu vo firme v reálnom podnikaní rozhoduje každé euro. Škola je odtrhnutá od
reality, i keď som to tam mal rád a neskôr som si urobil na obchodnej fakulte aj doktorát. Skôr mi pre
biznis dala do budúcnosti dobré kontakty. Spolužiaci dnes pracujú na významných postoch v rôznych
firmách a vieme sa navzájom posunúť dopredu. O obchode som veľa hovoril s otcom, no najviac som sa
o ňom naučil od jedného obchodného partnera z Nemecka, dnes už dôchodcu. Povedal mi zásadné
veci, z ktorých dodnes ťažím. Nerozprával mi o maržiach a vzorcoch, ale o tom, ako sa to skutočne robí.
Čo je kľúčové pre zaujatie odberateľov a uzatváranie dobrých kontraktov?
Prvoradé je vytvoriť si osobný vzťah s obchodným partnerom. Potom s ním dobrý obchod urobíte aj za
desať minút jazdy v taxíku. Zásadnú vec na vytváranie takýchto vzťahov si nikto len tak nekúpi.
Obchodník musí byť sympatický a to sa nedá naučiť tak, aby sa to po čase neodhalilo len ako pretvárka.
Spomínaný Nemec mi povedal, že som sympatický a môžem robiť obchod. Sám sa hodnotiť nemôžem,
ale v každom prípade sa so mnou ľudia radi bavia. Nemec mi tiež radil – ak sa nevieš dostať priamo na
toho, s kým robíš obchod, dostaň sa bližšie k ľuďom okolo neho. Napríklad na večierku sa treba dať do
rečí s ľuďmi z jeho rodiny a zistiť, čo ich baví, čo práve riešia, a potom sa veci hýbu tiež v biznise.
Vzťahy s odberateľmi treba dostať aj mimo biznisu. Nemyslím, že celé to má skĺznuť do nejakého
opíjania a hýrenia, lebo o tom to nie je. To vedia robiť aj nepriatelia. Je to o tom, že si navzájom trebárs
pomôžete tiež vo veciach, ktoré s biznisom nič nemajú. Hovorím o normálnych priateľských vzťahoch.
Napĺňam si len ideál, že robím biznis s priateľmi.
Ako to potom vyzerá v praxi?
Odberateľ má nejaký zdravotný problém a ja na to poznám dobrých špecialistov, tak mu poradím, kam
má ísť. Alebo mu z vlastných skúseností odporučím školu pre deti. Ale nadštandard sa buduje aj cez
biznis. Odberatelia si vás v dobrom zapamätajú aj vtedy, ak voči nim nezneužijete to, keď ste práve
navrchu. Trebárs cena kávy ide na burzách hore, ale ja im zavolám, že moje skladové zásoby hotových
produktov im môžem ešte dodať za nižšie ceny spred zmien na burzách. Krátkodobo zarobia oni. Ja si
však s nimi budujem dlhodobé vzťahy.
Ako zvládate to známe obchodnícke: dokonale poznať svoj produkt a vedieť ho zákazníkom ponúknuť s
tým, že ho naozaj potrebujú.
Dá sa predávať aj bez toho. Jeden môj priateľ, predajca vozidiel, mi pred desiatimi rokmi predal drahšiu
4,2-litrovú audinu namiesto 3,7-litrovej len s tým, že ako chcem vyzerať s takým slabším motorom. On
podľa mňa medzi tými autami ani žiaden reálny rozdiel nepoznal, ale v danej chvíli ma presvedčil. Krátko
nato som si povedal, že chcem vedieť o produktoch, ktoré predávam, vždy čo najviac. Aby potom ľudia,
s ktorými uzavriem obchod, večer doma nedumali nad tým, či naozaj urobili dobre. Vo firme som začínal
u majstrov vo výrobe a až neskôr som išiel na ďalšie posty.
Akých najväčších chýb by sa mal obchodník u zákazníkov vyvarovať?
Kľúčové je o svojej ponuke nikdy neklamať. Aj mňa niekedy láka prikrášľovanie, lebo potom môže byť
kontrakt podpísaný rýchlejšie, ale nerobím to. Klamstvo vždy vypláva na povrch a potom človek vyzerá
ako idiot a už s ním nikto nechce robiť. Veľmi zlé je aj odkladať a meškať na stretnutia. Druhá strana si
myslí, že si ju nevážite. Bez ohľadu na to, že ste v strese a v skutočnosti sa tam snažíte dofrčať čo
najrýchlejšie, ako to ide. Veľa obchodov už padlo pre meškanie. Ľudia to podceňujú, ale je to veľmi
dôležité. Je tiež zlé, keď predajcovia prídu niekam nepripravení. Takí, hoci aj s mocným brandom za
chrbtom, no nevedia, o čo v tej zasadačke vlastne ide, obchod nespravia. Veľmi zlé je spochybňovať,
ako to obchodný partner robil doteraz. Taký prístup, že doteraz ste to robili zle a my vás posunieme
úplne inde, odberateľov len uráža a kontrakt ide zasa do tmy.
Koľko máte vo firme obchodníkov a na čo pri ich hodnotení najviac prihliadate?
Z našej firmy s 270 ľuďmi robí obchod takmer päťdesiatka. Naplno v teréne je z toho vyše tridsať. Kedysi
som hľadal len ľudí s vysokým výkonom. Takých dravých. Ale zistil som, že to nie je úplne ono. Teraz
ma viac zaujíma lojalita. Uprednostňujem vyberanie vrcholových obchodníkov zvnútra firmy. Zvonku
berieme ľudí na vyššie posty málokedy.

Čo robíte, ak vaši obchodníci nechápu vaše vízie? Ste skôr tvrdší manažér a v prípade nespokojnosti
slabší pracovník hneď odchádza, alebo sa ho snažíte vyškoliť?
Mne sa najmä nepáči, keď je niekto umravčaný, že to nejde a toto nebude fungovať. Ľudí za výkony
nevyhadzujem, keď vidím, že poctivo pracujú a nerobia vo firme zlé ovzdušie. Posledné dva roky mám
vôbec najstabilnejší tím. Predtým bola fluktuácia oveľa vyššia, aj za krádeže a vynášanie dát do iných
firiem. Zdá sa, že teraz na ťažšom trhu si ľudia oveľa viac vážia prácu.
Aký bol váš doteraz najlepší obchod?
Ani neviem, či to mám hovoriť.
Skúste.
V jednej obchodnej firme raz nastalo také medzivládie, že pôvodný obchodný riaditeľ odišiel a nový sa
ešte len hľadal. Mne sa podarilo dostať k najvyššiemu šéfovi firmy a urobil som s ním úžasný obchod.
Ako najvyšší šéf mal vo firme aj iné závažnejšie problémy a obchod s jedným dodávateľom bola pre
neho drobnosť. Z hľadiska našej firmy to však bola veľká vec.
Naopak, čo vám nevyšlo a mrzí vás to?
Urobil som aj zopár kiksov, ktoré by som už dnes nezopakoval. Ale aj vďaka nim som dnes tam, kde
som. Poučenia z omylov biznismena posilňujú. Najviac ma vždy mrzí, ak posuniem nejaké dlhodobejšie
bonusy firme, ktorá si to nezaslúži. Čakám, že obchod pôjde dobre, ale opak je pravda. Najhoršie je, ak
má dobré obchodné podmienky zlý odberateľ. A ešte som raz naletel jednej firme, ktorá rozšírila, že sa
ide spájať s iným podobným podnikom. Videl som teda pred sebou väčší podnik a vystrašený som im dal
lepšie podmienky. Nakoniec zo spojenia nič nebolo. Ale oni zo mňa vytiahli peniaze. To som len začínal
a ešte dlho ma to mrzelo.
Koľko máte odberateľov a za koľkými z nich chodíte osobne?
Zhruba osemdesiat. Ale prvá desiatka robí vyše deväťdesiat percent obratu. Osobne často nechodím
rokovať tam, kde mám dobrých priateľov, lebo tam to funguje. I keď tam ma to ťahá najviac. Chodím
najmä tam, kde sú problémy. Do istej miery ma to aj frustruje, ale je to moja úloha. Riešim trebárs
neplatiteľov, čo je nepríjemné. Musím im zastavovať tovar, ale zasa pri nich naplno vidím, aké dôležité je
mať jedinečný produkt. Naše brandy také sú a keď ich odberatelia odrazu nemajú, platia aj odkladané
podlžnosti. Upomienky nefungujú, zdĺhavých súdnych sporov sa neplatiči neboja. Zaberá len odstrihnutie
od tovaru, ktorý ich zákazníkom chýba na pultoch.
Sú najzložitejšie rokovania o cenách s najväčšími obchodnými reťazcami?
Áno. Voľakedy sme s nimi o cenách rokovali len od októbra do februára. Teraz celý rok a v jednom kuse.
V kríze chce každý ušetriť na nákupe čo najviac. A ja som zasa taký, že každému otvorene hovorím, čo
si myslím o požiadavkách, ktoré už prekračujú slušnú mieru. Niekedy je to potom aj dosť hlučné.
Vlani ste išli do otvoreného sporu s najväčšou obchodnou sieťou Tesco. Ani nie kvôli cenám, ale pre
neakceptovateľné prípadné zmluvné pokuty. Nemrzí vás spätne, že odvtedy k nim vôbec nedodávate?
Mrzí ma, že si zákazníci v Tescu nemôžu kúpiť naše produkty. Do sporu s Tescom sme boli vo všetkých
reťazcoch okrem Lidlu. Ale celé by som to s Tescom znova zopakoval, keby na to prišlo. Vnímame to
ako veľkú investíciu do našej budúcnosti. Dali sme aj všetkým ostatným obchodným sieťam signál, že ak
chcú naše produkty, donekonečna ustupovať nebudeme. Samozrejme, išli sme do rizika, ale nie úplne
bezhlavo. Zostava našich odberateľov je, našťastie, dosť široká a do Tesca sme dodávali necelú
desatinu našej produkcie.
Ovplyvnilo prerušenie spolupráce s Tescom predaj v podniku?
Išli sme do toho, samozrejme, s riskom, že predaj v Tescu si nikde inde nenahradíme. Nestalo sa. Ako
sme dúfali, podržali nás koneční spotrebitelia. Keď naše produkty nenachádzali v Tescu, viac si ich
kupovali v iných reťazcoch. Osobitne siete v slovenských rukách ako COOP Jednota, CBA či Fresh od
nás vlani zobrali výrazne viac kávy. Podobne to bolo aj s čajmi, a tak sme v konečnom dôsledku zostali v
podstate na tom istom. Aj keď sme vyše pol roka vlani do Tesca nedodávali, náš celkový predaj káv
klesol len o dve percentá na 2 208 ton a predaj čajov išiel dokonca hore o štyri percentá na 537 ton.
A čo zisky firmy? Netlačili vás ostatné reťazce do nižších cien, keď videli, že máte o jedného silného
odberateľa na výber menej?

Náš zisk išiel vlani dole len o pätinu na dva milióny eur. To však nebolo o zvýšenom zameraní reťazcov
proti nám, ale o celosvetovom poklese ceny kávy. Išli dole zhruba o sedminu. To nám znížilo aj vlaňajšie
tržby o dva milióny eur na dvadsaťpäť a pol milióna. Objemy sme si ale udržali. A zo strany ostatných
reťazcov sme naozaj nevideli, že by sa nám snažili nastavovať netradične tvrdé cenové podmienky. Je
to práve o tom, že sme ukázali, že máme svoje hranice. Skúšal to na nás len jeden reťazec, aj to iba
dočasne.
Tiež ste z neho odišli?
Nie. Dodávame tam ďalej bez prijatia ich pokusov o zásadné zmeny podmienok. Po spore s Tescom ten
reťazec hneď prišiel, že chce financie medzi nami nastaviť takto a takto. Bolo to neakceptovateľné.
Odmietli sme to. Oni nám potom z dodávaného tovaru škrtli časť položiek. Potom prišli znova s iným
finančným návrhom. Ešte neprijateľnejším. Keď sme aj ten odmietli, už nám žiadne položky neškrtali a
obchod pokračuje ďalej. Stalo sa, čo sa nikdy nedeje. My ako slovenský dodávateľ sme odmietli nové
tvrdšie podmienky silného reťazca z cudziny, no naďalej sme na jeho regáloch i letákoch. Nevyhodili nás
s celým sortimentom, aj keď im nejdeme poruke.
Začnete časom znova spolupracovať s Tescom?
Rád by som obnovil vzťahy a znova dodával aj do Tesca. Nejaké rokovania už prebiehajú a uvidíme, či z
toho niečo bude. V každom prípade uznávam Tesco ako firmu. Nedostali sa tam, kde sú, iba tak. Mal
som len problém s niektorými ľuďmi z bratislavskej centrály Tesca.
Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že ste razantný a niekedy aj konfliktný človek. Nie sú to pre obchod
problematické vlastnosti?
Možno by som potreboval, aby to zhodnotil niekto nezávislý. Ale kto by to vlastne mal byť. Je to asi
nemožné. V zásade obchod inak ani robiť neviem a vždy, keď sa skúšam hrať na niečo iné, aj tak to pre
firmu neprináša želané výsledky. Som s vedením firmy i jej majiteľmi dohodnutý, že ak to raz firme
nebude prinášať dobré výsledky a bude jej to viac škodiť, tak to začne robiť niekto iný, zmierlivejší. Ale
to, ako je to dnes na Slovensku nastavené medzi reťazcami a potravinármi, nie je práve ihrisko pre
miernych diplomatov.
Tento rok ste naštartovali predaj nových prémiových čajov určených na západoeurópske trhy. A do
piatich až desiatich rokov chcete zo značky vybudovať silný európsky brand a tak si popri domácom trhu
vybudovať novú silnú nohu. Máte už prvé výsledky, ktoré tomu nasvedčujú?
Stále len rokujeme a zatiaľ sme žiaden podstatný kontrakt na Západe neuzatvorili. Či sa nám náš zámer
podarí, ukáže budúcnosť. V každom prípade tomu verím a záujemcovia sa stále objavujú aj z destinácií,
o ktorých sme pôvodne ani nerozmýšľali. Teraz napríklad rokujeme o vývoze do Izraela. O produkt sa
prekvapujúco veľmi vážne zaujíma aj slovenská vetva jedného zahraničného reťazca. Hovoríme im, že
škatuľku tohto čaju najvyššej kvality s kompletne biodegradovateľným obalom nedodáme pod sedemosem eur, ale predsa to chcú. Veria, že už aj medzi Slovákmi je pomerne veľa ľudí, ktorí si zaplatia za
super prémium. S novým čajom sa mi stalo, že po dlhých rokoch odo mňa jeden reťazec prvý raz niečo
naozaj chcel sám od seba. Pôvodne sme ten čaj chceli predávať len do západoeurópskych obchodov s
delikatesami.
Chcete predávať aj na Západe. Ale Západoeurópania sú k výrobkom zo strednej Európy dosť
podozrievaví. Ako sa dá prelomiť ich nedôvera?
Nedôvera v úvode je fakt veľká. Slovensko Západ vôbec nepozná. To je trochu aj naša výhoda, lebo tam
nemáme žiadnu, teda ani zlú povesť. Na Západe môžeme budovať niečo úplne od piky. Našej firme tam
pomáha aj to, že tam dlhé roky nakupujeme suroviny. Môžem sa ľahko odvolať na referencie od našich
dodávateľov z Hamburgu. Tí potvrdzujú, že sme nikdy žiaden kontrakt nepokazili, čo otvára dvere aj do
iných firiem. V zásade vám ale Západ vždy na úvod opakuje, že oni majú všetko od vlastných výrobcov.
To sa dá prelomiť len tým, že ich presvedčíte, že máte naozaj niečo nové a ešte lepšie. Snažíme sa
upozorňovať na naše jedinečné ekologické obaly čajov. "Britov to ale nezaujíma. To, že je výrobok bio,
je pre nich prirodzené a nie nejaká pridaná hodnota". Ide im len o chuť. Nemci alebo Škandinávci takéto
obaly ale oceňujú.
Do projektu nového čaju dávate zhruba štyri milióny eur vrátane toho, že ste naň nakúpili špeciálne
technológie z Japonska. Nejdete do priveľkého rizika, keď sa to nepodarí?
Zákonite musíme ísť aj do super prémiových vecí. V biznise s potravinami to speje k tomu, že časom tu
budú len diskonty s lacnými privátnymi značkami z obrovských fabrík, ktoré tie nízke ceny unesú. A silné
luxusné brandy, za ktorých jedinečnosť si budú spotrebitelia ochotní priplatiť. Snažíme sa o budovanie
nových silných brandov už od nástupu krízy. A s naším novým čajom a ďalšími prémiovejšími produktmi

dosť verím aj e-shopu. Už si ho budujeme. Naším cieľom je časom predávať mimo pultov tradičných
odberateľov desať až pätnásť percent našej produkcie. Cez e-shop i vlastné predajne.
Chcete začať budovať vlastné predajne?
Áno. Na Slovensku chceme aj sieť vlastných predajní. Dnes máme jedinú hneď vedľa fabriky v
popradskej priemyselnej zóne, ktorá aj na takomto schovanom mieste predáva ročne tovar za 60-tisíc
eur. Tešíme sa na to, keď budeme mať predajne v nákupných centrách. Na začiatok ich chceme tak
desiatku.
Vo firme máte už dopredu dohodnuté, že po otcovi by mal vrcholové vedenie firmy prevziať váš mladší
brat Viliam. Prečo?
Prvý som otcovi povedal, že brat bude na tomto poste lepši, lebo je skôr stratég a vizionár. Ja som zasa
dobrý v operatíve a myslím, že budem firme vždy prospešnejší v teréne medzi odberateľmi. Ten terén a
behanie po vonku za odberateľmi ma aj najviac baví. Každý by mal robiť to, v čom je lepší a osožnejší.
Kde vidíte firmu o desať či pätnásť rokov?
Chceli by sme byť tam, kde je rakúska malinovka Almdudler. Každý, kto príde kdekoľvek do Rakúska,
chce ochutnať túto tirolskú malinovku. Aj domáci Rakúšania ju musia mať vždy a všade. Je v každom
obchode a každej reštaurácii i bufete. To je veľká vízia. Nech si ľudia naše produkty zosobňujú so
Slovenskom. Už dnes sme v kategórii tých najtradičnejších slovenských produktov, ale ešte stále to nie
je ten skutočný top level. Navyše v ňom chceme byť s našimi všetkými značkami.
Pri čom si najlepšie oddýchnete od pracovného stresu?
Záhradkárčim, aj keď to nejako bombasticky neznie, mám hneď štyri záhradky. Pokoj, ticho, robím si tu
záhradu sám. To je tá zmena oproti biznisu, čo potrebujem. A stále ma ťahá aj to písanie. Aj doktorát z
obchodu som si pred troma rokmi urobil nie kvôli biznisu, ale preto, že keď budem chcieť niečo
publikovať, skôr mi to otvorí potrebné dvere. Mal som aj nejaké prednášky. Baví ma stretávať sa s
mladými, čo majú záujem o biznis. Som si istý, že keď už aktéri divokej privatizácie z ponovembrových
rokov nebudú aktívni, spíšem spolu s otcom jeho spomienky na dané časy. Ako to bolo za toho
Klondiku. Teraz ešte majú aktéri tohto procesu veľké zuby a mohli by za otcovu otvorenosť hrýzť, ale
neskôr sa na to chystáme. Otec nás vždy viedol k normálnemu slušnému podnikaniu. A myslím, že takto
sa k tomu dá tiež prispieť.
Igor Matušek (37)
Vyštudoval Národohospodársku fakultu bratislavskej Ekonomickej univerzity. Do otcovej popradskej
firmy Baliarne obchodu nastúpil na prelome milénia. Jej obchodným riaditeľom je od jesene roku 2003.
Spolu s bratom Viliamom ml. nasmerovali tradičnú firmu krátko pred krízou aj na výrobu nových
prémiovejších káv a čajov. Paradoxne, práve v krízových rokoch sa firme vďaka tomu darí ako nikdy
predtým. So svojimi tržbami výrazne preskočila dlho nedosiahnuteľnú hranicu dvadsať miliónov eur, ale
najmä každoročne zarába od dvoch do troch miliónov eur.
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J. M. Barroso má čestný titul

[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 28/04/2014; Správy RTVS; z domova; Jana
Masárová]
Jana Košíková, moderátorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave udelila predsedovi Európskej
komisie José Manuelovi Barrosovi titul Doctor honoris causa. Rozhodli o tom vedecké rady univerzity.
Akademický titul dostal za zásluhy pre rozvoj Európy, aj za pozitívny vzťah k Slovensku."
Jana Masárová, redaktorka: "José Manuel Barroso sa stal tridsiatou osobnosťou, ktorá si od
Ekonomickej univerzity v Bratislave prevzala diplom s čestným akademickým titulom Doctor honoris
causa."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Boli splnené všetky podmienky, aby
ekonomická univerzita v Bratislave odovzdala a priznala titul Doctor honoris causa José Manuelovi
Barrosovi."
Jana Masárová, redaktorka: "Pri príležitosti návštevy predsedu Európskej komisie sa Ekonomická
univerzita rozhodla udeliť mu tento titul za jeho zásluhy v rámci medzinárodnej spolupráce, rozvoja vedy

a vzdelávania, či podpory demokracie a humanizmu."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Barroso je práve ten človek, ktorý výrazným
spôsobom ovplyvnil tak akademické prostredie v rámci Európy, výrazným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj
európskej integrácie a svojim osobnostným profilom, ako aj vzťahom ku Slovensku si toto ocenenie
jednoznačne zaslúžil."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Poznám vašu univerzitu a viem, že profesori, aj vy,
študenti, chcete budovať dobré meno svojej univerzity ako skvelej akademickej tradície, ktorá bude
súčasťou európskej akademickej komunity. Preto vám želám veľa úspechov, aby sa vám to podarilo."
Jana Masárová, redaktorka: "Barroso na svojej prednáške v aule Ekonomickej univerzity vyzdvihol aj
pokroky Slovenska počas jeho členstva v Európskej únii."
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104.

Predseda EK na Slovensku

[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 28/04/2014; Hlavné správy; z domova; Redakcia a Pavol
Kirinovič]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Slovensko za 10 rokov urobilo obrovský kus roboty. Takýmito
slovami dnes predseda Európskej komisie José Manuel Barroso zhodnotil naše pôsobenie v Európskej
únii. Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do únie Barroso prišiel na oficiálnu návštevu Slovenska.
Stretol sa s prezidentom, premiérom, ale aj so študentmi Ekonomickej univerzity."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "José Manuel Barroso je predsedom Európskej komisie 10 rokov, teda
rovnaký čas, aký je Slovensko členom Európskej únie. Vzácnu zahraničnú návštevu najskôr privítal
prezident Ivan Gašparovič, ktorý Barrosovi udelil vysoké štátne vyznamenanie."
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Je pre mňa veľkou cťou, že na návrh vlády Slovenskej republiky pán
predseda som vám dneska mohol odovzdať jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej
republiky."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Som poctený, že som mohol z vašich rúk prijať toto
vyznamenania a zvlášť v tento čas, kedy oslavujeme 10. výročie od vstupu Slovenska do Európskej
únie. Práve toto je čas, kedy sa môžeme spoločne zamyslieť nielen nad tým, čo bolo, ale aj aká bude
naša budúcnosť."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Potom už kroky predsedu Európskej komisie smerovali na Úrad vlády.
Práve tam sa už začalo hovoriť o vážnej ekonomike a politike. Barroso s Robertom Ficom diskutovali
najmä o Ukrajine a Rusku. Situácia u našich susedov má veľký vplyv na celú Európu. Obaja štátnici sa
zhodli, že zatiaľ únia robí čo môže."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Vyjadrili sme veľké obavy ohľadom situácie na
Ukrajine. Budeme ďalej spolupracovať a budeme sa ďalej snažiť, aby sa dodržiavala Ženevská dohoda."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Barroso sa na Úrade vlády nezdržal dlho. Ponáhľal sa totiž na
Ekonomickú univerzitu, kde si z rúk rektora prevzal titul Doctor honoris causa. Stal sa tak 30. držiteľom
čestného titulu, ktorý dostávajú len tie najvýznamnejšie osobnosti."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Svojím osobnostným profilom, ako aj
vzťahom ku Slovensku si toto ocenenie jednoznačne zaslúži, o čom rozhodli aj vedecké rady
Národohospodárskej fakulty, ako aj Vedecká rada Ekonomickej univerzity."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Predseda Európskej komisie pri svojej návšteve neobišiel ani študentov.
Práve im venoval svoju prednášku s názvom Slovensko v srdci Európy. Redakcia a Pavol Kirinovič,
TA3."
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105.

Mesto prevezme budovu bakalárskeho štúdia do správy

[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 28/04/2014; 16/2014; s.: 3; spravodajstvo/inzercia;
MIROSLAV ANTONI]

Namiesto finančného príspevku bude z rozpoštu hradiť prevádzku.
NOVÉ ZÁMKY. Takmer šesťsto podpisov podporilo petíciu za zachovanie vysokoškolského štúdia na
Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity Bratislava v Nových Zámkoch. Z 28-tisíc nezostalo nič
Vzdeláva mládež už 23 rokov, v súčasnosti sídli v mestskom objekte na Letomostí. Ako sa píše v petícii,
samotní študenti sa na prevádzke denného vysokoškolského štúdia podieľajú päťdesiatimi percentami.
Viac od nich žiadať nemôžu, pretože by to bolo protizákonné. V posledných rokoch mesto
spolufinancovalo vysokoškolské štúdium sumou 28-tisíc eur ročne. Na rok 2014 však zastupiteľstvo
žiadnu dotáciu neschválilo.
Okná za vlastné peniaze
"Bakalárske štúdium Obchodnej fakulty v Nových Zámkoch existuje od januára v stresových
podmienkach. Hromadia sa nám faktúry, ktoré nemôžeme uhradiť. Študentom sme zvýšili mesačné
príspevky na 60 eur, ani to však nestačí na pokrytie nákladov," obrátila sa mestské zastupiteľstvo
profesorka Helena Strážovská, gestorka bakalárskeho štúdia. Poslancov požiadala o schválenie
preplatenia 10 500 eur, ktoré bakalári vynaložili na výmenu okien prvom poschodí. Mesto bakalárov
podporí "Ide o jedinú dennú formu vysokoškolského štúdia v Nových Zámkoch," zdôraznil na rokovaní
zastupiteľstva primátor Gejza Pischinger. "Spoločne s mestskou radou deklarujeme záujem podporiť
vzdelávanie mladých ľudí. Nebudeme ich financovať priamo, ale vytvoríme podmienky pre riadne
fungovanie objektov." Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer, aby mesto spravovalo budovu a hradilo
prevádzkové náklady.
Prevádzku zaplatia z rozpočtu
Budovy a priestory Neziskovej organizácie Bakalár, kde prebieha vyučovací proces, prevedú do správy
vybranej organizácie zriadenej mestom. Výdavky mestského rozpočtu zvýšia o režijné náklady
vysokoškolského štúdia. Podrobné podmienky je splnomocnený dohodnúť primátor.
MIROSLAV ANTONI
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106.

Československý dizajn pripomenú už v utorok v trnavskej Synagóge

[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 28/04/2014; 16/2014; s.: 7; ZAUJALO NÁS; LEN-TS]
Prednáškovo-výstavný cyklus o vybraných mestách a obciach Slovenska, ktoré mali vlastnú výrobu a
produkovali zaujímavé výrobky slovenských dizajnérov, sa začne v utorok v Trnave.
TRNAVA. Cyklus Straty a nálezy československého dizajnu odštartuje v utorok 29. apríla o 19. hodine v
Synagóge Centre súčasného umenia prednáška Maroša Schmidta zo Slovenského centra dizajnu v
Bratislave. "Cieľom výstavy je vyvolať v širokej verejnosti záujem o históriu tvarovania a výrobu
produktov z daného regiónu a zároveň zozbierať spomienky a fakty pamätníkov formou aktívneho
dialógu. Projekt objavuje históriu dizajnu na Slovensku a nachádza nové fakty a súvislosti o známych
výrobkoch," informovala Galéria Jána Koniarka, ktorá cyklus organizačne zastrešuje. Doteraz sa
OSTBLOK s výstavným projektom objavil v troch mestách a vystavoval celkovo päťkrát. Prvá výstava
bola minulý rok na Ekonomickej univerzite v Bratislave na sympóziu o socialistickej ekonomike, odtiaľ
sa presunula do Handlovej. Pomocou výstavy a dialógu s návštevníkmi sa podarilo zmapovať dejiny
Výrobného družstva Mlaď Handlová a objaviť dizajnérku hračiek z Mlade pani Vierku Fábryovú. Neskôr
sa výstavno-prednáškový projekt konal vo Výrobnom družstve Pokrok Žilina. Na komentovanú
prehliadku prišiel aj niekdajší tvorca svietidiel Pokroku Pavol Košťán. V Pokroku, ktorý sa už výrobe
svietidiel nevenuje, objavili vzorkovník svietidiel, ktorý obsahuje svietidlá zo začiatku výroby v 50. rokoch
minulého storočia. Výstava sa o pár dní nato rozložila na SAV a v študijnom depozitári Slovenského
múzea dizajnu v Bratislave, kde má svoje stabilné miesto. Ambíciou tvorcov projektu je navštíviť všetky
významné podniky, výrobné družstvá alebo mestá, ktoré mali výskumnovývojové oddelenia, v ktorých
zamestnávali výtvarných pracovníkov – dizajnérov.
(LEN-TS)
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107.

Barroso zavítal na Slovensko, dostal vyznamenanie aj titul

[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 28/04/2014; Slovensko; SITA]

Šéf Európskej komisie José Manuel Barroso (na snímke) bude obedovať s premiérom Ficom. Foto:
SITA/AP
BRATISLAVA 28. apríla (WEBNOVINY) - Prezident Ivan Gašparovič v pondelok udelil predsedovi
Európskej komisie (EK) José Manuelovi Barrosovi, ktorý je návšteve Slovenska, jedno z najvyšších
štátnych vyznamenaní. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Barroso od hlavy štátu dostal za mimoriadne
zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch.
"Desať rokov uplynulo odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie. Tých desať rokov nebolo
jednoduchých, dostali sme sa však do spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby sa dodržiavali ľudské a
občianske práva, aby vo svete vládla demokracia," vyhlásil v príhovore Gašparovič.
Na to, aby sme sa do EÚ dostali, sme však podľa prezidenta potrebovali pomoc nielen európskych
krajín, ale aj európskych politikov. José Manuel Barroso urobil podľa Gašparoviča pre vstup Slovenska
do EÚ všetko už v čase, keď bol vo funkcii predsedu portugalskej vlády.
Prezident Ivan Gašparovič (vpravo) vyznamenal šéfa Európskej komisie José Manuela Barrosa (vľavo)
jedným z najvyšších štátnych vyznamenaní - Radom Bieleho dvojkríža II. triedy. Bratislava, 28. apríla
2014. Foto: SITA/AP/CTK
Barrosovi udelili v Bratislave čestný akademický titul
Predsedovi Európskej komisie (EK) Josému Manuelovi Barrosovi na záver dnešnej návštevy Slovenska
udelila Ekonomická univerzita v Bratislave čestný titul Doctor honoris causa.
Podľa univerzitného rektora Rudolfa Siváka si takúto formu vyznamenania zaslúžil ako človek, ktorý
"svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispel k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie
a porozumenia medzi národmi", a to predovšetkým v oblasti európskej integrácie.
Sivák v tejto súvislosti vyzdvihol jeho "hlboké morálne vlastnosti" a "výrazne pozitívny vzťah k
Slovensku". Na podujatí vystúpili s prejavmi aj slovenský podpredseda EK Maroš Šefčovič a predseda
slovenskej vlády Robert Fico, ktorý Barrosa označil za "veľkého podporovateľa rozširovania EÚ".
Samotný šéf EK po zložení slávnostného sľubu a zápise do pamätnej knihy predniesol pred stovkami
študentov a iných hostí prednášku na tému Slovensko v srdci Európy.
Svoju prítomnosť na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave zakončil krátkou diskusiou, v ktorej sa
venoval prínosu Slovenska pre zvyšok EÚ, eurointegračným vyhliadkam Ukrajiny a hodnoteniu svojho
takmer 10-ročného pôsobenia na čele EK.
Slováci by si mali nájsť čas voliť
Šéf Komisie zdôraznil, že potrebujeme jednotu, pretože len vtedy môžeme spolupracovať s globálnymi
partnermi. "Len spoločným úsilím môžeme pôsobiť na globálnej sfére," dodal. Úspech, ktorý Slovensko
vstupom do EÚ dosiahlo, je podľa Barrosa dôkazom toho, čoho je únia schopná a aké má kapacity.
"Nadovšetko je to ale svedectvo toho, čoho je schopné Slovensko," ukončil.
Predseda Európskej komisie Barroso má takisto názor, že Slováci by si koncom mája mali nájsť čas a
mali by sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. "Bolo by naozaj výborné, keby
prostredníctvom tohto hlasovania Slováci ukázali, že naďalej majú záujem o otázky EÚ," uviedol šéf
Komisie po rokovaní s premiérom Robertom Ficom.
Barroso zároveň zablahoželal všetkým obyvateľom Slovenska k 10. výročiu vstupu našej krajiny do EÚ.
"Desať rokov po môžeme povedať, že to bol veľký úspech Slovenska. Ste jednou z krajín, ktorej sa
určite darilo dobre, napríklad v súvislosti s príjmom na hlavu," povedal. Barroso je presvedčený, že
Slovensko má pred sebou aj ďalšie úspechy. Fica ubezpečil o jeho osobnej podpore ako aj podpore zo
strany Európskej komisie.
Nestranný predseda eurokomisie
Barroso sa podľa premiéra ukázal ako predseda EK, ktorý je nestranný a ktorému záleží na rozvoji
všetkých členských štátov EÚ. "Chcem vás ubezpečiť, že Slovenská republika je proeurópsky
orientovaná krajina, kde relevantné politické strany majú konsenzus v zásadných otázkach zahraničnej
politiky," poznamenal Fico. Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá chce byť dôveryhodným partnerom
únie.
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu našej
krajiny do EÚ, v pondelok ešte čaká rokovanie s premiérom Robertom Ficom. Neskôr vystúpi na pôde

Ekonomickej univerzity s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul
doctor honoris causa. Slovensko sa spolu s ďalšími deviatimi krajinami stalo súčasťou EÚ dňa 1. mája
2004.
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108.
Šéf eurokomisie Barroso pochválil Slovákov: Za 10 rokov ste prešli
zásadnou modernizáciou
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 28/04/2014; Čas.sk; TASR]
Ekonomická univerzita udelila Barrosovi čestný titul Doctor honoris causa.
| Najväčšie uznanie za všetko, čo sa na Slovensku za posledných 10 rokov urobilo, si zaslúžia Slováci
samotní.
Uviedol to predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso počas prednášky na pôde
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá mu udelila čestný titul Doctor honoris causa. "Slovenská
republika prešla veľmi zásadným procesom modernizácie. Čo sa tu urobilo, urobila slovenská
spoločnosť. Najväčšie uznanie za všetko ide Slovákom samotným," poznamenal Barroso.
Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) v roku 2004 bol podľa šéfa EK pre krajinu významným
míľnikom. "SR využila každú príležitosť na ekonomický rozvoj, snažila sa čerpať všetky úžitky, ktoré
členstvo v únii ponúka a úžitok pociťovali aj občania," zhodnotil.
Šéf Európskej komisie Barroso so slovenským premiérom Robertom Ficom (vpravo).Autor - Ivan Kováč,
Nový Čas
Barroso poukázal na to, že Slovensko si napriek kríze udržalo tempo jednej z najrýchlejšie rastúcich
krajín v Európe. Zdôraznil, že vďaka finančným prostriedkom z fondov EÚ sa mu v rokoch 2007 až 2013
podarilo vytvoriť 130.000 nových pracovných miest, zrekonštruovať stovky škôl, desiatky nemocníc a
sociálnych zariadení, vytvoriť niekoľko priemyselných parkov a inštitúcií či podporiť malé a stredné
podniky. Upozornil však na vysokú mieru nezamestnanosti, s ktorou sa musí krajina vyrovnať. "Keď
ľudia vyjadria pesimizmus voči únii, treba im ukázať na konkrétnych príkladoch a číslach, pretlmočených
do životov ľudí, že solidarita Európy je skutočná, že to nie je iba vágne slovo," konštatoval predseda EK.
Dodal, že EÚ nie je cudzou mocou v SR a ak sa jej fungovanie Slovákom nepáči, nemali by sa jej otáčať
chrbtom, ale aktívne sa zapojiť a prispieť k zlepšeniu. Napríklad aj účasťou v májových voľbách do
Európskeho parlamentu.
Barroso sa v rámci svojej návštevy Bratislavy pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ stretol s
prezidentom Ivanom Gašparovičom, ktorý mu udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II.
triedy. S premiérom Robertom Ficom absolvoval tiež slávnostný obed, počas ktorého hovorili o
aktuálnych otázkach EÚ.
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109.

J. M. BARROSO: Slovensko prešlo zásadným procesom modernizácie

[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 28/04/2014; teraz.sk; TASR]
Vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004 bol podľa šéfa EK pre krajinu významným míľnikom.
Bratislava 28. apríla (TASR) – Najväčšie uznanie za všetko, čo sa na Slovensku za posledných 10 rokov
urobilo, si zaslúžia Slováci samotní. Uviedol to dnes predseda Európskej komisie (EK) José Manuel
Barroso počas prednášky na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá mu udelila čestný titul
Doctor honoris causa.
"Slovenská republika prešla veľmi zásadným procesom modernizácie. Čo sa tu urobilo, urobila
slovenská spoločnosť. Najväčšie uznanie za všetko ide Slovákom samotným," poznamenal Barroso.
Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) v roku 2004 bol podľa šéfa EK pre krajinu významným
míľnikom. "SR využila každú príležitosť na ekonomický rozvoj, snažila sa čerpať všetky úžitky, ktoré
členstvo v únii ponúka a úžitok pociťovali aj občania," zhodnotil.
Barroso poukázal na to, že Slovensko si napriek kríze udržalo tempo jednej z najrýchlejšie rastúcich
krajín v Európe. Zdôraznil, že vďaka finančným prostriedkom z fondov EÚ sa mu v rokoch 2007 až 2013
podarilo vytvoriť 130.000 nových pracovných miest, zrekonštruovať stovky škôl, desiatky nemocníc a
sociálnych zariadení, vytvoriť niekoľko priemyselných parkov a inštitúcií či podporiť malé a stredné

podniky. Upozornil však na vysokú mieru nezamestnanosti, s ktorou sa musí krajina vyrovnať.
"Keď ľudia vyjadria pesimizmus voči únii, treba im ukázať na konkrétnych príkladoch a číslach,
pretlmočených do životov ľudí, že solidarita Európy je skutočná, že to nie je iba vágne slovo,"
konštatoval predseda EK. Dodal, že EÚ nie je cudzou mocou v SR a ak sa jej fungovanie Slovákom
nepáči, nemali by sa jej otáčať chrbtom, ale aktívne sa zapojiť a prispieť k zlepšeniu. Napríklad aj
účasťou v májových voľbách do Európskeho parlamentu.
Barroso sa v rámci svojej dnešnej návštevy Bratislavy pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ
stretol s prezidentom Ivanom Gašparovičom, ktorý mu udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža
II. triedy. S premiérom Robertom Ficom absolvoval tiež slávnostný obed, počas ktorého hovorili o
aktuálnych otázkach EÚ.
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110.

Pre sivý zákal som nevidela na katedru ani na študentov

[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/04/2014; 98/2014; s.: 41; seniori; Redakcia]
Oľga Kadlečíková Vysokoškolská pedagogička (40) po operácii sivého zákalu
"Pred rokom vo februári sa začal letný semester a ja som zrazu zistila, že poriadne nevidím. Skončila
som v optike, nech mi zmerajú dioptrie. Myslela som si, že len potrebujem silnejšie sklá. Do diaľky to
však ani s nimi nebolo lepšie. S okuliarmi som nedovidela na študentov a stále sa mi zdalo, akoby som
pozerala cez hmlu."
Nevidela na prípravu ani na študentov
V lete sa začali jej problémy stupňovať. "Čím slnečnejšie dni, tým horšie som sa orientovala v teréne.
Nevedela som si prečítať grafikon či čísla autobusov. Z týždňa na týždeň sa mi zrak zhoršoval. Každú
nedeľu som preplakala, lebo som nedovidela na náuku," prezrádza sympatická vysokoškolská
pedagogička z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá učí nielen mladých, ale aj seniorov na
Univerzite tretieho veku. Oľgine dioptrie sa kvôli vnútroočným zmenám spôsobeným sivým zákalom
vyšplhali v auguste až na -18. "Začínala som mať problém so základnými vecami. V posluchárni som už
nerozoznávala ani študentov," spomína. Zrak podľa nej považuje mnoho z nás za samozrejmú vec.
"Jeho hodnotu si uvedomíme, až keďho strácame. Pre slabé videnie sa mi zhoršovali aj vzťahmi s
blízkymi. Nevidela som odpisovať na e-maily a správy, volala som iba tým, ktorých som mala na rýchlej
voľbe. Ťažko som to dokázala vysvetliť niekomu, koho problém s očami nikdy neťažil."
Farby okolo mňa doslova ožili
"Dnes sa mi chce plakať od šťastia, keď si spomeniem na ráno po zákroku. Zrazu som otvorila oči,
pozrela sa na svet okolo mňa a cítila som sa úžasne. Všetko sa mi rozjasnilo, mala som pocit, že farby
okolo mňa doslova ožili. Nikdy predtým som si neuvedomovala, že november je taký nádherný farebný
mesiac. Chodím po svete doslova ako Alica v krajine zázrakov. Vychutnávam si pohľad na všetko
navôkol. Každého vo svojej blízkosti otravujem vetou: Jéj, ja toto vidím," hovorí Oľga, ktorej chirurg
MUDr. Radovan Piovarči počas operácie sivého zákalu implantoval multifokálne vnútroočné šošovky.
Pacientku tak zbavil počas jediného zákroku nielen zákalu, ale aj dioptrií na čítanie aj do diaľky. Po
zákroku mohla nefunkčné okuliare konečne zahodít. AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Zrak považuje mnoho z nás za samozrejmú vec. Jeho hodnotu si uvedomíme, až keď ho strácame.
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111.

Čo spôsobuje rozmach PZI?

[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 25/04/2014; 05/2014; s.: 10,11; ekonomika; Ing. Viera
Ružeková, PhD.]
Posledné dekády 20. storočia vniesli do medzinárodného podnikania nové tendencie spojené s
procesom globalizácie svetového hospodárstva.
Najdôležitejšie zmeny sa týkali znižovania obchodnopolitických bariér pohybu tovarov, služieb a kapitálu,
čo spôsobilo výrazný rast medzinárodného obchodu a priamych zahraničných investícií. Z pohľadu
rozvoja mnohých národných ekonomík práve zahraničné investície predstavujú strategický impulz.
Pozitívne ovplyvňujú rast HDP, štruktúru ekonomiky, exportnú výkonnosť, zamestnanosť a ďalšie

dôležité ukazovatele.
Od desiatok miliárd k biliónom dolárov
Celosvetovo začali priame zahraničné investície (PZI) nadobúdať väčší význam koncom minulého
storočia. Kým v roku 1982 predstavovali ich toky hodnotu 58 mld. USD, o dva roky neskôr to bolo už 207
mld. USD. Nové milénium charakterizované rozmachom transnacionálnych korporácií (TNK), ako
hlavných nositeľov investícií, pokračovalo v nastúpenom trende a v roku 2007 dosiahla hodnota PZI
rekordnú úroveň, takmer dva bilióny USD1. Ďalšie roky, ovplyvnené celosvetovou finančnou a
hospodárskou krízou, spôsobili ich mierny útlm. Celosvetový vývoj objemu realizovaných PZI v rokoch
1991 - 2012 dokumentuje graf 1.
Čo motivuje investorov
Oprávnene sa natíska otázka, čo spôsobilo, resp. spôsobuje takýto rozmach PZI, aké sú motívy
investorov a na druhej strane - ich prijímateľov. Za zahraničnými investormi je v prvom rade potrebné
vidieť firmy - najčastejšie TNK - ktoré tým, že presúvajú niektoré funkcie hodnotového reťazca do
zahraničia, sledujú určité ciele. Hlavnou motiváciou je získať podiel na trhu v hostiteľskej krajine či v
celom regióne a cestou umiestnenia výroby do krajín s nižšími výrobnými nákladmi (k lacnejšej
pracovnej sile alebo surovinovej základni) chcú zvýšiť svoju konkurenčnú schopnosť a efektívnosť
produkcie. Realizovaná investícia je zvyčajne sumárom viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie
investora. Sú to napríklad odvetvie, v ktorom podniká, podnikateľské prostredie hostiteľskej krajiny,
makroekonomická stabilita, geografická lokalizácia investície, dodávateľsko-odberateľské vzťahy,
finančné zdroje a, samozrejme, aj hospodárska politika vlastnej a hostiteľskej krajiny.
Prínosy z PZI
Na druhej strane, pre hostiteľskú krajinu predstavujú PZI modernizáciu výrobného procesu, prínos
nových technológií, know-how, manažmentu, marketingovej stratégie, vytvorenia zdravej konkurencie.
Spoločnosti vlastnené zahraničnými investormi sú často orientované na export, sprístupňujú zahraničné
trhy - a to nielen pre danú spoločnosť, ale aj pre ďalšie domáce firmy. Prispievajú k rastu kvalifikačnej
úrovne zamestnancov, k priemyselnej reštrukturalizácii hospodárstva a prostredníctvom vyspelých
technológií apelujú aj na vyššiu ochranu životného prostredia. Sú nositeľmi pozitívnych zmien pre celé
hospodárstvo.
Riziká, straty a výzvy
Samozrejme, PZI so sebou prinášajú aj určité negatíva. Často vytláčajú z trhu domáce spoločnosti, ktoré
nie sú schopné konkurovať technologickej vyspelosti a efektivite investorov. Moderná produkcia
zahraničných investorov je kapitálovo náročná, zameraná na pokles podielu ľudského faktora vo
výrobnom procese, čo môže viesť k rastu nezamestnanosti. V dlhodobom horizonte však zvýšenie
exportu vyváži tento negatívny efekt. Výpadok daňových príjmov v hostiteľskej krajine je ďalším
nepríjemným javom sprevádzajúcim PZI. Býva spôsobený buď daňovými prázdninami, alebo
transferovými cenami, ktorými nadnárodné spoločnosti upravujú zisky v jednotlivých krajinách. K
negatívam môžeme zaradiť aj skutočnosť, že vlády s cieľom pritiahnuť čo najviac zahraničných
investorov sa často orientujú len na zahraničné spoločnosti a pritom zabúdajú na rozvoj domácich firiem.
Dochádza k vzniku tzv. duálnej ekonomiky, kde spoločnosti vlastnené zahraničným majiteľom prosperujú
a domáce upadajú.
Štáty bojujú o investície
Vo všeobecnosti však pozitívne efekty PZI výrazne predstihnú tie negatívne. Preto narastá konkurencia
medzi štátmi v oblasti získavania a udržania zahraničných investícií. Vlády sa pomocou cielenej politiky
v oblasti podpory prílevu zahraničných investícií snažia využívať ich prínosy v prospech
reštrukturalizácie a zvyšovania výkonnosti domácej ekonomiky. Niektorí ekonómovia v tejto súvislosti
dokonca hovoria o inverzii úloh štátu a podniku, keď uvádzajú, že nie podniky, ale štáty, resp. ich vlády,
sú ,,pod tlakom nútené" súťažiť o získanie či udržanie významnej investície. Tým sa mení tradičné
chápanie konkurencieschopnosti štátu, a to smerom k ,,vytváraniu nových a kultivácii existujúcich
komparatívnych výhod atraktívnych pre zahraničných investorov."2 V tomto smere ani Slovensko nie je
výnimkou.
Atraktivita Slovenska
Štátne inštitúcie, zodpovedné za prílev PZI do slovenskej ekonomiky, prezentujú viacero determinantov,
ktoré prispievajú k zvyšovaniu atraktivity SR pre zahraničných investorov. Zaraďujú medzi ne napríklad
strategickú geografickú polohu v strednej Európe, dlhodobo vysoký rast HDP, stabilné ekonomické a
politické prostredie, vysoký rating od medzinárodných ratingových agentúr, nízke transakčné náklady

plynúce zo zavedenia eura, dostupnosť financovania formou úverov, nízke produkčné náklady či
členstvo v Schengenskom priestore 3. Na druhej strane, nemôžeme opomenúť negatívne faktory, ktoré
investorov odrádzajú. Za top bariéry sú považované vysoké daňovo-odvodové zaťaženie firiem, slabá
vymožiteľnosť práva, vysoká miera administratívneho zaťaženia, vysoká miera korupcie, nedostatočne
rozvinutá infraštruktúra a v poslednom období i nedostatok vhodne kvalifikovanej pracovnej sily. Treba
priznať, že vyššie uvedené pozitíva, ktoré by mali zvýšiť našu atraktivitu, vo väčšine prípadov
nepostačujú. Nový investor k nám nepríde a súčasný nerozšíri svoju výrobu bez toho, aby mu zo strany
štátu nebola poskytnutá investičná pomoc, najmä v podobe investičných stimulov. Ich rozsah a štruktúra
majú motivovať investorov nielen k umiestneniu investície v našej ekonomike, ale navyše ju aj
nasmerovať do menej vyspelých regiónov.
Stimuly - pre koho a prečo?
Politika investičnej pomoci v SR v podobe, ako sme ju donedávna poznali, sa rozbehla asi pred desiatimi
rokmi. V rokoch 2002 až 2012 bolo schválených 128 investičných stimulov pre 113 subjektov.
Poskytnutá výška investičnej pomoci dosiahla takmer 1,4 mld. EUR, pri avizovanom vytvorení 45 346
nových pracovných miest, čo predstavovalo priemerný náklad na jedno pracovné miesto 30 504 EUR
(tabuľka). Poskytovanie investičných stimulov je však záležitosť, ktorá vyvoláva širokú diskusiu. Jedni sú
striktne proti, iní ju podporujú. Z ekonomického hľadiska investičné stimuly deformujú klasické
podnikateľské prostredie, pretože zvýhodňujú jeden podnik pred iným. Navyše, ich poskytovanie bolo do
roku 2012 ústretové len voči zahraničným investorom, kým domáci boli v nevýhode.
Pravidlá investičnej pomoci
Podľa ekonóma zo SAV Vladimíra Baláža má poskytovanie investičných stimulov opodstatnenie vtedy,
keď sú spojené s príchodom strategickej investície, ktorá prináša nové technológie a systémy riadenia a
pri ktorej dôjde k vytvoreniu veľkého počtu nových pracovných miest - a to buď priamo, alebo nepriamo
vytváraním siete subdodávateľov. Súčasná novela zákona o investičnej pomoci, ktorá vstúpila do
platnosti v máji 2013, má za cieľ vytvoriť priaznivú investičnú klímu rovnako pre domácich i zahraničných
investorov. Pomoc podmieňuje splnením viacerých kritérií týkajúcich sa napr. zvýšenia zamestnanosti,
objemu a technologickej úrovne výroby atď. Väčšina ekonómov a politikov si je vedomá faktu, že
investičné stimuly predstavujú nástroje, ktoré porušujú základné trhové princípy, no zároveň ich obhajujú
ako nevyhnutné a relatívne lacné opatrenia na podporu ekonomiky a tvorby alebo udržania pracovných
miest. PZI sú pre ekonomiku SR, rovnako ako pre iné ekonomiky, kľúčovým zdrojom ekonomického
rastu a inovačnej výkonnosti. V tom spočíva ich najsilnejší pozitívny efekt. Ich prílev prispieva k
znižovaniu nezamestnanosti, zvyšovaniu životnej úrovne a následnému rastu spotreby, čím vzniká
možnosť príchodu ďalších investorov. To núti štát, resp. jeho vlády, zvyšovať atraktivitu slovenskej
ekonomiky pre zahraničných investorov.
Ing. Viera Ružeková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Medzititulky redakcia, foto TASR.
Poznámky: 1 - UNCTAD. 2013. World Investment Report. Transnational Corporations, Agricultural
Production and Development (online). 2 - Hošoff, B., Hvozdíková, V. 2009. EÚ SAV, WP21. 3 - SARIO,
2013. Prečo investovať na Slovensku (online).
21. storočie prinieslo rozmach PZI; v predkrízovom roku 2007 sa priblížili k dvom biliónom USD.
Graf 1: Toky PZI vo svete 1991 - 2012
Prameň: UNCTAD: World Investment Report database 2013.
Graf 2: Prílev PZI do ekonomiky SR
2005 25,05 2006 29,26 2007 32,41 2008 36,22 2009 36,46 2010 37,66 2011 40,17 2012 42,30
Spracované z podkladov NBS. Údaje do roku 2008 sú prepočítané kurzom 30,126 SKK/EUR.
Udelené investičné stimuly v SR
Rok Počet udelených stimulov Suma stimulov (mil. EUR) Plánovaný počet pracovných miest Náklady na
1 plánované prac. miesto (EUR)
2002 1 12,8 582 21 901
2003 1 166,0 3 500 47 434
2004 18 313,4 8 880 35 293
2005 0 0 0 0
2006 48 357,9 15 214 23 524
2007 16 190,0 6 113 31 088

2008 5 42,7 2 199 19 403
2009 8 75,3 2 976 25 293
2010 11 39,1 1 350 28 939
2 0 11 10 64, 9 2 120 30 627
2012 10 12 1, 2 2 412 50 245
Spolu 12 8 1 383,2 45 346 30 504
Prameň: INESS + vlastné spracovanie na základe údajov Ministerstva hospodárstva SR (online).
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112.

Barosso dostane medailu i titul

[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 12:00; 28/04/2014; Noviny o 12:00; z domova; Lucia Stráňavová]
Dana Strculová, moderátorka: "Pracovný týždeň sa začal zhurta aj pre premiéra a stále úradujúceho
prezidenta. Do Bratislavy totiž zavítal šéf Európskej komisie José Manuel Barroso. V tejto chvíli by sa
mal presúvať od Ivana Gašparoviča na Úrad vlády k premiérovi Robertovi Ficovi. Bohatší nielen o
zážitok, ale aj o medailu. Viac už povie reportérka Lucia Stráňavová."
Lucia Stráňavová, redaktorka: "Prajeme príjemné poludnie spred Úradu vlády. V týchto chvíľach je ešte
šéf Európskej komisie u prezidenta Ivana Gašparoviča, kde okrem takého formálneho prijatia dostane aj
vyznamenanie Rádu Bieleho kríža druhej triedy. Po tomto príde sem na Úrad vlády, kde ho privíta
premiér Robert Fico. Toto nebude len zdvorilostná návšteva. Pri desiatom výročí vstupu nášho do
Európskej únie. Ale budú sa podpisovať aj dokumenty a konkrétne memorandum s Ukrajinou o
reverznom toku plynu. To je vec, ktorá sa dohodla minulý týždeň a teda toto bude zmluva, ktorá má
zabezpečiť potom všetky tie technické detaily toho, aby ten reverzný tok mohol byť spustený v
dohľadnom čase. No a okrem tohto, že sa spolu naobedujú s premiérom, potom šéf Európskej komisie
pokračuje v programe v Bratislave a to konkrétne prednáškou na pôde Ekonomickej univerzity tu v
Bratislave, kde mu bude udelený aj čestný doktorát. No a potom sa prihovorí aj študentom s
prednáškou Slovensko v srdci Európy. Čiže to je jeho dnešný program. My, samozrejme, budeme celé
toto dianie podrobne monitorovať a viac sa dozviete v ďalších spravodajských reláciách."
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113.
Desiate výročie vstupu do EÚ: Na Slovensko príde šéf Európskej komisie
Barroso
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 28/04/2014; Správy; SITA]
Slovensko sa pripravuje na návštevu šéfa Európskej komisie José Manuela Barrosa. Ten k nám zavíta
pri príležitosti desiateho výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie.
Na návštevu Slovenska príde predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso. Do Bratislavy
pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Šéfa Európskej komisie
prijme prezident Ivan Gašparovič aj premiér Robert Fico.
Barroso vystúpi aj na Ekonomickej univerzite
Prezident Gašparovič Barrosovi udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Fico bude s
predsedom Európskej komisie na spoločnom obede hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie.
Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda
Komisie potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
Čítajte viac:
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114.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 28/04/2014; topky.sk; SITA]
Pošlite nám tip BRATISLAVA - Na návštevu Slovenska dnes príde predseda Európskej komisie (EK)
José Manuel Barroso. Do Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do
Európskej únie. Šéfa EK prijme prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády Robert Fico.

Prezident Gašparovič Barrosovi udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Fico bude s
predsedom EK na spoločnom obede hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie.
Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda
Komisie potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
Zdielať článok na Facebooku
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115.
OBRAZOM: Gašparovič odovzdal šéfovi EK Barrosovi Rad Bieleho
dvojkríža
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 28/04/2014; Slovensko; TASR]
BRATISLAVA – Prezident Ivan Gašparovič dnes udelil predsedovi Európskej komisie José Manuelovi
Barrosovi, ktorý je návšteve Slovenska, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní. Rad Bieleho
dvojkríža II. triedy Barroso od hlavy štátu dostal za mimoriadne zásluhy o posilnenie postavania
Slovenska v medzinárodných vzťahoch.
Barroso, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do EÚ, dnes ešte
čaká rokovanie s premiérom Robertom Ficom. Neskôr vystúpi na pôde Ekonomickej univerzity s
prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul doctor honoris causa.
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116.

Šéf eurokomisie zavíta na Slovensko, prezident ho vyznamená

[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 28/04/2014; Slovensko; SITA]
Šéf Európskej komisie José Manuel Barroso (na snímke) bude obedovať s premiérom Ficom. Foto:
SITA/AP
BRATISLAVA 28. apríla (WEBNOVINY) - Na návštevu Slovenska v pondelok príde predseda Európskej
komisie (EK) José Manuel Barroso. Do Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej
krajiny do Európskej únie. Šéfa EK prijme prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády Robert Fico.
Prezident Gašparovič Barrosovi udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Fico bude s
predsedom EK na spoločnom obede hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie.
Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda
Komisie potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
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117.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 28/04/2014; Redakcia]
Šéfa Európskej komisie prijme prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády Robert Fico.
Na návštevu Slovenska dnes príde predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso. Do
Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Šéfa EK prijme
prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády Robert Fico.
Prezident Ivan Gašparovič
Prezident Gašparovič Barrosovi udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Fico bude s
predsedom EK na spoločnom obede hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie. Barroso zavíta aj na
pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda Komisie potom
vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
Zdroj - SITA
Foto: SITA/AP
Podobné články:

SR môže prísť o peniaze pre nedostatky v čerpaní eurofondov
GORILA: 99% žiada Európsku komisiu o prešetrenie prípadu
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118.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie José Manuel Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 28/04/2014; Aktuality.sk; SITA]
Šéfa Európskej komisie Josého Manuela Barrosa prijme prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády
Robert Fico.
Na návštevu Slovenska dnes príde predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso. Do
Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Šéfa EK prijme
prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády Robert Fico.
Prezident Gašparovič Barrosovi udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Fico bude s
predsedom EK na spoločnom obede hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie.
Barroso zavíta aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda
Komisie potom vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
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119.

Barroso na návšteve Slovenska

[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 29/04/2014; 98/2014; s.: 21; Z DOMOVA; PETER DODEK]
Na návštevu Slovenska včera prišiel predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Do Bratislavy
pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Šéfa EK najskôr prijal
prezident Ivan Gašparovič, potom aj predseda vlády Robert Fico. Prezident Gašparovič Barrosovi udelil
štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Fico s predsedom EK na spoločnom obede v
priestoroch Úradu vlády SR, počas ktorého hovorili o aktuálnych otázkach Európskej únie. Vznik
európskeho superštátu na spôsob Spojených štátov amerických je v najbližšom čase nereálny. Čo je
reálne, ako to povedal aj predseda EK Barroso, je federácia národných štátov. Barroso popoludní zavítal
aj na pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelila titul doctor honoris causa. Predseda EK potom
vystúpil s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
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120.

Na Slovensko príde šéf Európskej komisie Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; server.sk; 28/04/2014; server.sk; Redakcia]
Zdroj - SITA, redaktor: redakcia
Šéfa EK prijme prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády Robert Fico.
Na návštevu Slovenska dnes príde predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso. Do
Bratislavy pricestuje pri príležitosti 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Šéfa EK prijme
prezident Ivan Gašparovič aj predseda vlády Robert Fico.
Prezident Gašparovič Barrosovi udelí štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Fico bude s
predsedom EK na spoločnom obede hovoriť o aktuálnych otázkach Európskej únie. Barroso zavíta aj na
pôdu Ekonomickej univerzity, ktorá mu udelí titul doctor honoris causa. Predseda Komisie potom
vystúpi s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
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121.

Fico počas Barrosovej návštevy zatínal päste

[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 29/04/2014; 98/2014; s.: 2; aktuálne; las]

Šéf Európskej komisie si prišiel po vyznamenanie - Premiér sa cítil zle, kŕče už nevedel ani zamaskovať
Ošívanie a kŕče do rúk. Zdravotný stav premiéra Roberta Fica sa zrejme napriek intenzívnej liečbe
nezlepšuje. Včerajšiu návštevu predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa pretrpel so
zaťatými zubami i päsťami.
"Predseda vlády absolvuje intenzívnu konzervatívnu liečbu," reagoval na naše otázky o zdravotnom
stave premiéra šéf tlačového odboru na Úrade vlády Erik Tomáš. Podľa informácií denníka Plus JEDEN
DEŇ sa napriek infúziám premiér Fico necíti práve najlepšie.
Bolí ho nielen päta
Okrem achilovky Roberta Fica trápia aj vyskočené platničky. "Sťažuje sa na kŕče do rúk," prezradil zdroj
zo zákulisia Smeru. O fyzických problémoch premiéra sa bolo možné presvedčiť aj včera v
prezidentskom paláci. Kým prezident Ivan Gašparovič odovzdával Barrosovi štátne vyznamenanie, Fico
stále prestupoval na mieste, niekoľkokrát dokonca zaťal ruku v päsť, aby ju následne uvoľnil.
Chcel to vzdať
Dokonca mal premiér Fico ešte počas dňa uvažovať o zrušení svojho programu. Nakoniec sa však
rozhodol robiť Barrosovi spoločnosť až do konca jeho návštevy. Šéf Európskej komisie, ktorý si zo
Slovenska odniesol okrem Radu Bieleho dvojkríža II. triedy aj čestný doktorát z Ekonomickej
univerzity, si návštevu užíval v uvoľnenej atmosfére. Dokonca až tak, že počas oficialít sa pozabudol a
pri prezidentovom príhovore si strčil ruku do vrecka. José Manuel Barroso si prišiel do Bratislavy
pripomenúť blížiace sa 10. výročie od vstupu Slovenska do EÚ. (las)
Foto:
Metál pre barrosa: Prezident Ivan Gašparovič ocenil šéfa Európskej komisie. Slovensko je v Únii už
desaťročie.
Uvoľnený: Barroso sa na návšteve pozabudol a počas oficialít si ležérne strčil ruku do vrecka.
Bez nálady: Fico návštevu Barrosa pretrpel, problémy s rukou boli zjavné.
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122.

Barroso: Slováci by v eurovoľbách mali ísť voliť

[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 28/04/2014; topky.sk; SITA]
Pošlite nám tip BRATISLAVA – Slováci by si koncom mája mali nájsť čas a mali by sa zúčastniť na
voľbách do Európskeho parlamentu, vyhlásil dnes predseda Európskej komisie (EK) José Manuel
Barroso, ktorý je na návšteve Slovenska.
"Bolo by naozaj výborné, keby prostredníctvom tohto hlasovania Slováci ukázali, že naďalej majú
záujem o otázky EÚ," uviedol šéf Komisie po rokovaní s premiérom Robertom Ficom.
Barroso zároveň zablahoželal všetkým obyvateľom Slovenska k 10. výročiu vstupu našej krajiny do EÚ.
"Desať rokov po môžeme povedať, že to bol veľký úspech Slovenska. Ste jednou z krajín, ktorej sa
určite darilo dobre, napríklad v súvislosti s príjmom na hlavu," povedal. Barroso je presvedčený, že
Slovensko má pred sebou aj ďalšie úspechy. Fica ubezpečil o jeho osobnej podpore ako aj podpore zo
strany Európskej komisie.
Barroso sa podľa premiéra ukázal ako predseda EK, ktorý je nestranný a ktorému záleží na rozvoji
všetkých členských štátov EÚ. "Chcem vás ubezpečiť, že Slovenská republika je proeurópsky
orientovaná krajina, kde relevantné politické strany majú konsenzus v zásadných otázkach zahraničnej
politiky," poznamenal Fico. Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá chce byť dôveryhodným partnerom
únie.
Prezident Ivan Gašparovič dnes José Manuelovi Barrosovi udelil jedno z najvyšších štátnych
vyznamenaní. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Barroso od hlavy štátu dostal za mimoriadne zásluhy o
posilnenie postavania Slovenska v medzinárodných vzťahoch.
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval práve pri príležitosti okrúhleho výročia
vstupu našej krajiny do EÚ, dnes ešte čaká vystúpenie na pôde Ekonomickej univerzity s prednáškou
na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul doctor honoris causa. Slovensko sa

súčasťou EÚ stalo 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami.
Zdielať článok na Facebooku
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123.

Gašparovič udelil Barrosovi vysoké štátne vyznamenanie

[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 28/04/2014; Z domova; sita]
Šéf Európskej komisie dostal od prezidenta Rad Bieleho dvojkríža II. triedy, udelia mu aj čestný doktorát.
BRATISLAVA. Prezident Ivan Gašparovič udelil v pondelok jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní
predsedovi Európskej komisie José Manuelovi Barrosovi počas jeho návštevy Slovenska.
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy dostal Barroso od Gašparoviča za mimoriadne zásluhy o posilnenie
postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch.
"Desať rokov uplynulo odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie. Tých desať rokov nebolo
jednoduchých, dostali sme sa však do spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby sa dodržiavali ľudské a
občianske práva, aby vo svete vládla demokracia," vyhlásil v príhovore Gašparovič.
Na to, aby sme sa do Únie dostali, sme však podľa prezidenta potrebovali pomoc nielen európskych
krajín, ale aj európskych politikov. Barroso pomáhal podľa Gašparoviča už v čase, keď bol predsedom
portugalskej vlády.
Šéf Komisie zdôraznil, že potrebujeme jednotu, pretože len vtedy môžeme spolupracovať s globálnymi
partnermi. "Len spoločným úsilím môžeme pôsobiť na globálnej sfére."
Úspech, ktorý Slovensko vstupom do Únie dosiahlo, je podľa Barrosa dôkazom toho, čoho je únia
schopná a aké má kapacity. "Nadovšetko je to ale svedectvo toho, čoho je schopné Slovensko."
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska
do Európskej únie, v pondelok ešte čaká rokovanie s premiérom Robertom Ficom.
Neskôr vystúpi na pôde Ekonomickej univerzity s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
Univerzita mu udelí titul doctor honoris causa.
Slovensko sa spolu s ďalšími deviatimi krajinami stalo súčasťou Únie 1. mája 2004.
sita
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124.

Gašparovič udelil šéfovi Európskej komisie štátne vyznamenanie

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/04/2014; Spravodajstvo; SITA]
Prezident Ivan Gašparovič dnes udelil predsedovi Európskej komisie (EK) José Manuelovi Barrosovi,
ktorý je návšteve Slovenska, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
Barroso od hlavy štátu dostal za mimoriadne zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v
medzinárodných vzťahoch.
Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a prezident Ivan Gaprovič počas odovzdávania
vysokého štátneho vyznamenania - Radu bieleho dvojkríža.
Autor - SITA, Ján Slovák
"Desať rokov uplynulo odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie. Tých desať rokov nebolo
jednoduchých, dostali sme sa však do spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby sa dodržiavali ľudské a
občianske práva, aby vo svete vládla demokracia," vyhlásil v príhovore Gašparovič.
Na to, aby sme sa do EÚ dostali, sme však podľa prezidenta potrebovali pomoc nielen európskych
krajín, ale aj európskych politikov. José Manuel Barroso urobil podľa Gašparoviča pre vstup Slovenska
do EÚ všetko už v čase, keď bol vo funkcii predsedu portugalskej vlády.

Šéf Komisie zdôraznil, že potrebujeme jednotu, pretože len vtedy môžeme spolupracovať s globálnymi
partnermi. "Len spoločným úsilím môžeme pôsobiť na globálnej sfére," dodal.
José Manuel Barroso a premiér Robert Fico.
Autor - SITA, Ján Slovák
Úspech, ktorý Slovensko vstupom do EÚ dosiahlo, je podľa Barrosa dôkazom toho, čoho je únia
schopná a aké má kapacity. "Nadovšetko je to ale svedectvo toho, čoho je schopné Slovensko," ukončil.
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu našej
krajiny do EÚ, dnes ešte čaká rokovanie s premiérom Robertom Ficom. Neskôr vystúpi na pôde
Ekonomickej univerzity s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul
doctor honoris causa.
Slovensko sa spolu s ďalšími deviatimi krajinami stalo súčasťou EÚ 1. mája 2004.
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125.

V Bratislave podpísali memorandum o reverznom toku plynu

[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 28/04/2014; Správy STV; z domova; Matúš Jaco]
Miro Frindt, moderátor RTVS: "Ako sme už spomínali, ukrajinská a slovenská spoločnosť podpísali
memorandum o možnom riešení prepravy plynu v smere zo Slovenska na Ukrajinu. Bol pri tom aj
predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý pricestoval na návštevu Slovenska. Reportáž
pripravil Matúš Jaco."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Ako prvý privítal Josého Manuela Barrosa prezident Ivan Gašparovič.
Predsedovi Európskej komisie udelil Rad Bieleho dvojkríža 2. stupňa. Po oficiálnom prijatí u prezidenta
sa Barroso stretol s premiérom Robertom Ficom. Ten vyzdvihol Barrosov prínos voči malým krajinám
Európskej únie."
Robert Fico (Smer SD), predseda Vlády SR: "Spoločne sme riešili množstvo krízových situácií a pán
predseda Európskej komisie sa ukázal ako predseda Európskej komisie, ktorý je nestranný a ktorému
záleží na rozvoji všetkých častí štátov Európskej únie."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Barroso zdôraznil, že Európska komisia chce aj naďalej spolupracovať so
Slovenskom na upokojení situácie na Ukrajine. Memorandum o tzv. reverznom toku plynu, ktoré dnes
podpísali zástupcovia slovenského Eustreamu a ukrajinského Ukrtransgazu považuje za jeden z
krokov."
José Manuel Barroso, prezident Európskej komisie: "Ide o diverzifikáciu jednak dodávok plynu na
Ukrajinu, ale prispieva to aj k posilneniu bezpečnosti Európskej únie."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Barrosova návšteva bola plánovaná hlavne k 10. výročiu vstupu Slovenska
do Európskej únie, pričom predseda Európskej komisie našu krajinu označil z 10 vtedy pristupujúcich
štátov za jednu z najúspešnejších. Takisto vyzdvihol dlhodobú proeurópsku orientáciu slovenských
vlád."
José Manuel Barroso, prezident Európskej komisie: "Bolo by dobré, ak by to aj Slováci potvrdili vyššou
účasťou vo voľbách."
Matúš Jaco, redaktor RTVS: "Z Úradu vlády smeroval José Manuel Barroso na pôdu Ekonomickej
univerzity, kde mu bol udelený čestný titul Dr.h.c."
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126.

Slováci by v eurovoľbách mali ísť voliť, nabáda Barroso

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/04/2014; Spravodajstvo; SITA ČTK]
Slováci by si koncom mája mali nájsť čas a mali by sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu,
vyhlásil v pondelok predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý je na návšteve Slovenska.
"Bolo by naozaj výborné, keby prostredníctvom tohto hlasovania Slováci ukázali, že naďalej majú
záujem o otázky EÚ," uviedol šéf Komisie po rokovaní s premiérom Robertom Ficom.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a premiér Robert Fico počas brífingu po podpise
Memoranda o porozumení o technických aspektoch realizácie reverzných dodávok plynu zo Slovenska
na Ukrajinu.
Autor - SITA, Ján Slovák
Barroso zároveň zablahoželal všetkým obyvateľom Slovenska k 10. výročiu vstupu našej krajiny do EÚ.
"Slovensko v rámci krajín Vyšehradskej štvorky urobilo najväčší pokrok v dorovnávaní (únijnej životnej
úrovne), hrubý domáci produkt na obyvateľa sa zvýšil na 76 percent únijného priemeru v roku 2012 z 57
percent v roku 2004. Je to konkrétny dôkaz výhod, ktoré prináša Európska únia," povedal Barroso po
stretnutí so premiérom Robertom Ficom.
Barroso je presvedčený, že Slovensko má pred sebou aj ďalšie úspechy. Fica ubezpečil o jeho osobnej
podpore ako aj podpore zo strany Európskej komisie.
Barroso sa podľa premiéra ukázal ako predseda Európskej komisie, ktorý je nestranný a ktorému záleží
na rozvoji všetkých členských štátov EÚ.
"Chcem vás ubezpečiť, že Slovenská republika je proeurópsky orientovaná krajina, kde relevantné
politické strany majú konsenzus v zásadných otázkach zahraničnej politiky," poznamenal Fico.
Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá chce byť dôveryhodným partnerom únie.
Prezident Ivan Gašparovič v pondelok José Manuelovi Barrosovi udelil jedno z najvyšších štátnych
vyznamenaní.
Barroso vystúpi aj na univerzite
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval práve pri príležitosti okrúhleho výročia
vstupu našej krajiny do EÚ, v pondelok ešte čaká vystúpenie na pôde Ekonomickej univerzity s
prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul doctor honoris causa.
Slovensko sa súčasťou EÚ stalo 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami.

Späť na obsah

127.
Prezident Ivan Gašparovič udelil šéfovi Európskej komisie José
Manuelovi Barrosovi štátne vyznamenanie
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 28/04/2014; Aktuality.sk; SITA]
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy dostal predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso za
mimoriadne zásluhy o posilnenie postavania Slovenska v medzinárodných vzťahoch.
Odporúčame komentár: To ako si môže niekto dovoliť kritizovať európskych politikov? >>
Ďalšia neuveriteľná regulácia. Po vysávačoch ide Brusel riešiť kávovary >>
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o posilnenie postavania Slovenska v
medzinárodných vzťahoch
Prezident Ivan Gašparovič dnes udelil predsedovi Európskej komisie (EK) José Manuelovi Barrosovi,
ktorý je návšteve Slovenska, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
Barroso od hlavy štátu dostal za mimoriadne zásluhy o posilnenie postavania Slovenska v
medzinárodných vzťahoch.
"Desať rokov uplynulo odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie. Tých desať rokov nebolo
jednoduchých, dostali sme sa však do spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby sa dodržiavali ľudské a
občianske práva, aby vo svete vládla demokracia," vyhlásil v príhovore Gašparovič.
Na to, aby sme sa do EÚ dostali, sme však podľa prezidenta potrebovali pomoc nielen európskych
krajín, ale aj európskych politikov. José Manuel Barroso urobil podľa Gašparoviča pre vstup Slovenska
do EÚ všetko už v čase, keď bol vo funkcii predsedu portugalskej vlády.
José Manuel Barroso o úspechu Slovenska

Šéf Komisie zdôraznil, že potrebujeme jednotu, pretože len vtedy môžeme spolupracovať s globálnymi
partnermi. "Len spoločným úsilím môžeme pôsobiť na globálnej sfére," dodal.
Úspech, ktorý Slovensko vstupom do EÚ dosiahlo, je podľa Barrosa dôkazom toho, čoho je únia
schopná a aké má kapacity. "Nadovšetko je to ale svedectvo toho, čoho je schopné Slovensko," ukončil.
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu našej
krajiny do EÚ, dnes ešte čaká rokovanie s premiérom Robertom Ficom. Neskôr vystúpi na pôde
Ekonomickej univerzity s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul
doctor honoris causa.
Slovensko sa spolu s ďalšími deviatimi krajinami stalo súčasťou EÚ 1. mája 2004.
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128.

Vstup do EÚ Slovensko oslávi v štyroch mestách

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 28/04/2014; Spravodajstvo; su Pravda]
Na oslavy 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ je vyčlenených 177 503 eur. Hlavným
organizátorom osláv je ministerstvo zahraničných vecí, ktoré na celý rad podujatí získalo tieto zdroje z
Európskej komisie.
Ilustračné foto
Autor - SHUTTERSTOCK
Sláviť sa bude v uliciach hlavného mesta Bratislavy 30. apríla, v Banskej Bystrici 7. mája, v Košiciach 9.
mája a v Žiline 16. mája. Z celkového rozpočtu predstavujú náklady na oslavy v mestách sumu 89 900
eur. Cena sa vysúťažila vo verejnom obstarávaní.
Na Hlavnom námestí v Bratislave Informačná kancelária Európskeho parlamentu avizuje účasť šéfa
europarlamentu Martina Schulza, podpredsedu eurokomisie Maroša Šefčoviča, ministra zahraničných
vecí Miroslava Lajčáka, primátora Milana Ftáčnika a župana Pavla Freša.
Oslavy sú spojené aj s informačnou kampaňou k voľbám do europarlamentu, ktoré sa uskutočnia 24.
mája. Návštevníci sa budú môcť pýtať v informačnom stánku na veci súvisiace s voľbami. Na Slovensku
chodí k eurovoľbám najmenej ľudí v celej únii. V roku 2004 ich bolo necelých 17 percent a v roku 2009
takmer 20 percent. Na podujatí v Bratislave čakajú na ľudí rôzne ceny, ktoré môžu vyhrať v
interaktívnych súťažiach. Pripravené sú aj hudobné vystúpenia skupín Katarzia, Le Payaco a speváčky
Jany Kirschner. V predvečer výročia vstupu do EÚ sa uskutoční v historickej budove SND v Bratislave
galapodujatie pre 540 pozvaných hostí. Spolu so šéfom europarlamentu Martinom Schulzom by mal byť
prítomný aj predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a ďalší predstavitelia politického,
spoločenského a kultúrneho života, ktorí sa zaslúžili o vstup do únie. Oslavy by mali vyvrcholiť veľkým
ohňostrojom.
Podľa politológa Michala Horského by sa mohol vypočítať celý rad konkrétnych úspechov, ale aj
problémov, ktoré Slovensku priniesla desaťročná prítomnosť v EÚ. "Nad všetkými však vyčnieva fakt, že
Slováci nadobudli novú sebaúctu a vedomie vlastných schopností a isté uspokojenie s dôstojnou
existenciou štátu v rodine európskych krajín," uviedol Horský.
Pri príležitosti vstupu do EÚ navštívi v pondelok Bratislavu šéf Európskej komisie José Manuel Barroso.
Prijme ho premiér Robert Fico. Barroso na Ekonomickej univerzite dostane titul doctor honoris causa.
Slovensko sa stalo členskou krajinou EÚ 1. mája 2004 spoločne s Cyprusom, Českom, Estónskom,
Litvou, Lotyšskom, Maltou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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129.

Barroso vyzval voliť

[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 29/04/2014; 98/2014; s.: 3; správy; lu]

lu Bratislava
Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso si v Prezidentskom paláci včera prezval najvyššie
štátne vyznamenanie. Rad Bieleho dvojkríža druhej triedy mu prezident Ivan Gašparovič udelil za
mimoriadne zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch. Rovnaké ocenenie
zajtra dostanú aj ďalší predstavitelia Európskej únie. Deje sa tak pri príležitosti 10. výročia nášho vstupu
do únie. Od roku 2004 Gašparovič udelil Rad Bieleho dvojkríža druhej triedy 30 zahraničným
osobnostiam. Medzi nimi bola napríklad nórska kráľovná Sonja, apoštolský nuncius na Slovensku Jozef
Henryk Nowacki či český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Slánský. Rad Bieleho dvojkríža je najvyššie
štátne vyznamenanie, ktoré môže prezident udeliť zahraničným občanom. Tí sa mimoriadnym spôsobom
zaslúžili o rozvoj vzťahov medzi našou krajinou a štátom, kde žijú, alebo posilnili postavenie Slovenska
vo svete či šírili jeho dobré meno. Biely dvojkríž má dva druhy, občiansky a vojenský. Oba sa delia na tri
triedy, najvyššia je prvá. 0 tom, ktorú triedu radu prezident udelí, rozhoduje miera zásluh ocenenej
osoby. "Udeliť Rad Bieleho dvojkríža druhej triedy Josému Manuelovi Barrosovi sa prezident rozhodol
preto, že Európska únia nie je štát, ale inštitúcia. Rad prvej triedy sa udeľuje zvyčajne hlavám štátov,"
vysvetlil jeho hovorca Marek Trubač. Podľa odborníkov na protokol nie je rozhodujúce, akú triedu rad
má. Bez ohľadu na ňu, je to najvyššie štátne vyznamenanie. Rozhodovanie, kto ho dostane, je vždy
trochu subjektívne. Závisí aj od príležitosti, pri akej je udelené. Rovnaké ocenenie za zásluhy pri
úspešnej integrácii Slovenska v Európskej únii si zajtra na slávnostnom galavečere v Prezidentskom
paláci prevezmú aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, predseda Európskej rady Herman
Von Rompuy, generálny riaditeľ finančného fondu Európskej stability Klaus Regling a bývalý spravodajca
Európskeho parlamentu Jan Marinus Wiersma. Na galavačere sa Barroso podľa Trubača už nezúčastní.
"Nedovoľoval mu to jeho pracovný program, ktorý má v rámci Európy. Preto si aj prevzal vyznamenanie
ako prvý," dodal Trubač. Barroso pricestoval do Bratislavy len na jeden deň. Zúčastnil sa tiež na podpise
memoranda medzi spoločnosťami Eustream a Ukrtransgaz, neskôr si prevzal na Ekonomickej
univerzite titul doctor honoris causa. Obyvateľom Slovenska odkázal, aby si našli čas a zúčastnili sa na
májových eurovoľbách. "Bolo by naozaj výborné, keby prostredníctvom tohto hlasovania Slováci ukázali,
že naďalej majú záujem o otázky Európskej únie," povedal po rokovaní s premiérom Robertom Ficom.
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130.

Barroso vyzval slovenských študentov k účasť v eurovoľbách

[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 29/04/2014; Investujeme.sk; Redakcia]
Najväčšie uznanie za všetko, čo sa na Slovensku za posledných 10 rokov urobilo, si zaslúžia Slováci
samotní. Uviedol to dnes predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso počas prednášky na
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá mu udelila čestný titul Doctor honoris causa.
"Slovenská republika prešla veľmi zásadným procesom modernizácie. Čo sa tu urobilo, urobila
slovenská spoločnosť. Najväčšie uznanie za všetko ide Slovákom samotným," poznamenal pri svoje
návšteve Slovenska a jeho prednáške na Ekonomickej univerzite v Bratislave predseda Európskej
komisie José Manuel Barroso.
Šéf komisie hodnotil vývoj krajiny od vstup do Európskej únie. Slovensko podľa neho benefitovalo z
výhod, ktoré integrácia ponúkla. Vyzdvihol, že napriek kríze si udržalo ekonomický rast, dokonca jeden z
najvyšších v Európe.
Barroso pripomenul, že vďaka fondov EÚ bolo v SR v rokoch 2007 až 2013 vytvorených 130 000
pracovných miest, bolo zrekonštruovaných množstvo škôl, nemocníc a sociálnych zariadení. Vytvorilo sa
niekoľko priemyselných parkov alebo podporili malé a stredné podniky.
No výzvou stále zostáva vysoká nezamestnanosť. Barroso vyzval študentov k účasti na voľbách do
Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji. Ľudia by sa mali podľa neho aktívne zapájať do vecí
únie, aby sa tak podieľali na jej napredovaní, namiesto nekonštruktívnej kritiky.
Predseda komisie bol počas návštevy Bratislavy a pri príležitosti 10. Výročia vstupu SR do únie
vyznamenaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom vyznamenaním Radu Bieleho dvojkríža II. triedy.
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Barroso: Slovensko veľmi dobre využilo vstup do EÚ

[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 29/04/2014; Aktuality.sk; Martin Odkladal, Aktuality.sk]

Autor - Martin Odkladal
Slovensko je dobrým príkladom, ako môže krajina využiť vstup do EÚ. Potvrdzujú to konkrétne výsledky
od roku 2004, kedy sa naša krajina stala súčasťou spoločnej Európy. Takto zhodnotil desaťročné
obdobie Slovenska v spoločnom zväzku, predseda Európskej komisie José Manuel Barroso pri
príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
Pošleme Ukrajine plyn! Memorandum je podpísané >>
Rýchlejší ekonomický rast
Ako ďalej povedal, vstup nášho štátu vnímal podobne, keď sa jeho materská krajina, Portugalsko,
zbavila totalitného režimu v sedemdesiatich rokoch minulého storočia a neskôr získala členstvo v
Európskej únii. Podľa neho uznanie patrí predovšetkým samotným Slovákom, nakoľko sme dokázali
prejsť zásadným procesom modernizácie.
V konečnom dôsledku tak ľudia môžu čerpať z výhod spoločného európskeho priestoru. Ekonomika
Slovenska dokázala pred krízou dlhšie rásť priemerným ročným tempom 7 percent. Veľmi významne z
jednotného trhu profitoval aj náš zahraničný obchod, nakoľko zhruba 85 percent exportu smeruje do
krajín EÚ. Rovnako tak spomenul šéf komisie aj zvýšený záujem zahraničných investorov o našu krajinu,
ktorí tu vytvorili množstvo nových pracovných miest.
Miliardy z fondov EÚ
Borroso nezabudol zdôrazniť ani prínos európskych fondov pre slovenského hospodárstvo. Približne 80
percent verejných výdavkov do infraštruktúry totiž pochádza práve z EÚ.
Navyše, v nasledujúcom programovom období do konca roku 2020, budeme môcť čerpať až 20,3 miliárd
eur z fondov únie. Predseda komisie dodal, že Slováci by nemali Brusel vnímať ako nejakú cudziu moc.
Pokiaľ sa nám nepáči fungovanie súčasnej únie, tak by sme mali byť aktívnejší napríklad aj v
nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Podľa neho sme na Slovensku proeurópski
naladení, nakoľko až dve tretiny obyvateľstva podporuje rozširovanie Európskej únii.
Ukrajina nemá na vstup do EÚ
Na záver svojej prednášky sa šéf Európskej komisie nevyhol ani situácii na Ukrajine. Ako totiž dodal náš
východný sused momentálne nie je pripravený na vstup do EÚ. Krajina bude musieť prejsť celým
prístupovým procesom podobne ako nové členské štáty. Ukrajinu prirovnal k Poľsku, ktoré vďaka tomuto
procesu nakoniec rástlo ekonomicky štyrikrát rýchlejšie.
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132.
Šéf Európskej komisie si prišiel po vyznamenanie. Fico počas
Barrosovej návštevy zatínal päste
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/04/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/las]
Ošívanie a kŕče do rúk. Zdravotný stav premiéra Roberta Fica sa zrejme napriek intenzívnej liečbe
nezlepšuje. Včerajšiu návštevu predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa pretrpel so
zaťatými zubami i päsťami.
"Predseda vlády absolvuje intenzívnu konzervatívnu liečbu," reagoval na naše otázky o zdravotnom
stave premiéra šéf tlačového odboru na Úrade vlády Erik Tomáš.
Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa napriek infúziám premiér Fico necíti práve najlepšie.
Bolí ho nielen päta
Okrem achilovky Roberta Fica trápia aj vyskočené platničky. "Sťažuje sa na kŕče do rúk," prezradil zdroj
zo zákulisia Smeru. O fyzických problémoch premiéra sa bolo možné presvedčiť aj včera v
prezidentskom paláci. Kým prezident Ivan Gašparovič odovzdával Barrosovi štátne vyznamenanie, Fico
stále prestupoval na mieste, niekoľkokrát dokonca zaťal ruku v päsť, aby ju následne uvoľnil.
Chcel to vzdať
Dokonca mal premiér Fico ešte počas dňa uvažovať o zrušení svojho programu. Nakoniec sa však
rozhodol robiť Barrosovi spoločnosť až do konca jeho návštevy.

Šéf Európskej komisie, ktorý si zo Slovenska odniesol okrem Radu Bieleho dvojkríža II. triedy aj čestný
doktorát z Ekonomickej univerzity, si návštevu užíval v uvoľnenej atmosfére.
Dokonca až tak, že počas oficialít sa pozabudol a pri prezidentovom príhovore si strčil ruku do vrecka.
José Manuel Barroso si prišiel do Bratislavy pripomenúť blížiace sa 10. výročie od vstupu Slovenska do
EÚ.
Čítajte viac:
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133.

Na Slovensko prišiel šéf Európskej komisie, získal medailu aj titul

[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 29/04/2014; Európske Noviny; ram]
José Manuel Barroso. PHOTO: Flickr.
Pracovný týždeň sa začal zhurta aj pre premiéra Roberta Fica a stále úradujúceho prezidenta Ivana
Gašparoviča. Do Bratislavy zavítal šéf Európskej komisie José Manuel Barroso. Zo Slovenska odíde
bohatší nie len o zážitok, ale aj o medailu.
"Desať rokov uplynulo odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie. Tých desať rokov nebolo
jednoduchých, dostali sme sa však do spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby sa dodržiavali ľudské a
občianske práva, aby vo svete vládla demokracia," vyhlásil v príhovore Gašparovič.
Na to, aby sme sa do EÚ dostali, sme však podľa prezidenta potrebovali pomoc nielen európskych
krajín, ale aj európskych politikov. José Manuel Barroso urobil podľa Gašparoviča pre vstup Slovenska
do EÚ všetko už v čase, keď bol vo funkcii predsedu portugalskej vlády.
10. výročie
Šéf Komisie zdôraznil, že potrebujeme jednotu, pretože len vtedy môžeme spolupracovať s globálnymi
partnermi. "Len spoločným úsilím môžeme pôsobiť na globálnej sfére," dodal.
Úspech, ktorý Slovensko vstupom do EÚ dosiahlo, je podľa Barrosa dôkazom toho, čoho je únia
schopná a aké má kapacity. "Nadovšetko je to ale svedectvo toho, čoho je schopné Slovensko," ukončil.
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu našej
krajiny do EÚ, v pondelok ho ešte čaká rokovanie s premiérom Robertom Ficom.
Neskôr vystúpi na pôde Ekonomickej univerzity s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy.
Univerzita mu udelí titul doctor honoris causa.
Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.
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134.
Fico počas Barrosovej návštevy zatínal päste! Kŕče už nevedel
zamaskovať
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 29/04/2014; Správy; Plus JEDEN DEŇ/las]
Ošívanie a kŕče do rúk. Zdravotný stav premiéra Roberta Fica sa zrejme napriek intenzívnej liečbe
nezlepšuje. Pondelkovú návštevu predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa pretrpel so
zaťatými zubami i päsťami.
"Predseda vlády absolvuje intenzívnu konzervatívnu liečbu," reagoval na naše otázky o zdravotnom
stave premiéra šéf tlačového odboru na Úrade vlády Erik Tomáš.
Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa napriek infúziám premiér Fico necíti práve najlepšie.
Bolí ho nielen päta
Okrem achilovky Roberta Fica trápia aj vyskočené platničky. "Sťažuje sa na kŕče do rúk," prezradil zdroj
zo zákulisia Smeru. O fyzických problémoch premiéra sa bolo možné presvedčiť aj včera v
prezidentskom paláci. Kým prezident Ivan Gašparovič odovzdával Barrosovi štátne vyznamenanie, Fico
stále prestupoval na mieste, niekoľkokrát dokonca zaťal ruku v päsť, aby ju následne uvoľnil.

Chcel to vzdať
Dokonca mal premiér Fico ešte počas dňa uvažovať o zrušení svojho programu. Nakoniec sa však
rozhodol robiť Barrosovi spoločnosť až do konca jeho návštevy.
Čítajte viac:
Šéf Európskej komisie, ktorý si zo Slovenska odniesol okrem Radu Bieleho dvojkríža II. triedy aj čestný
doktorát z Ekonomickej univerzity, si návštevu užíval v uvoľnenej atmosfére.
Dokonca až tak, že počas oficialít sa pozabudol a pri prezidentovom príhovore si strčil ruku do vrecka.
José Manuel Barroso si prišiel do Bratislavy pripomenúť blížiace sa 10. výročie od vstupu Slovenska do
EÚ.
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V sobotu bude Univerzitná regata Bratislava

[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 30/04/2014; BratislavskeNoviny.sk; Redakcia]
V sobotu 3. mája 2014 budú na Dunaji už po druhýkrát preteky osemveslíc Univerzitná regata Bratislava.
Zúčastnia sa jej tri posádky najväčších bratislavských univerzít – Univerzity Komenského, Slovenskej
technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. Štart bude o 15.00 h pod Devínom a cieľ, rovnako ako
vlani, pred nákupným centrom Eurovea.
Bratislavské univerzity sa pri organizovaní regaty nechali inšpirovať univerzitnými pretekmi Boat Race
medzi osemveslicami univerzít z Cambridge a Oxfordu na Temži, ktoré trvajú od roku 1829. Vlani sa
víťazom premiérových pretekov stala posádka Univerzity Komenského.
Okrem pretekov osemveslíc si študentské družstvá zmerajú sily vo veslovaní na trenažéroch v Malej
regate, pribudnú aj zápasy v minifutbale. Do týchto súbojov sa zapoja aj tímy z ďalších bratislavských
vysokých škôl.
Hlavný kultúrny program sa začne o 13.00 h na Námestí M. R. Štefánika.
(brn)
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DANA Meager

[Téma: Ekonomická univerzita; MADAM EVA; 28/04/2014; 05/2014; s.: 24; kariéra mesiaca; Lucia
Skladanová]
AGENDA VICEPREZIDENTKY FINANČNEJ SPRÁVY SR JE ŠIROKÁ. NAPRÍKLAD ZABEZPEČUJE,
ABY DAŇOVÁ A COLNÁ LEGISLATÍVA BOLI SYSTÉMOVÉ A PODPOROVALI PODNIKATEĽSKÉ
PROSTREDIE.
ČÍM SOM CHCELA BYŤ V DETSTVE:
Speváčkou. Milujem spev, najmä klasický. Od siedmich rokov som chodila na spev, spievala som sólovo
aj v zbore, dokonca chvíľu aj s Close Harmony Friends. Bola som však strašná trémistka. Keď som mala
vystúpiť na pódium, zem sa zrazu neuveriteľne roztočila...
A ČÍM V PUBERTE:
Ešte stále speváčkou, ale už som si začínala priznávať, že to asi nedám.
MOJA SÚČASNÁ PROFESIA PRE MŇA ZNAMENÁ:
Výzvu, a to ešte väčšiu, ako prekonať trému na pódiu. Pocit, ktorý mám, je zmesou profesionálnej
ambície, spoločenskej zodpovednosti, úcty k hodnotám a k ľuďom. To všetko umocnené túžbou dokázať
svetu, že Slovensko je vyspelá a zodpovedná krajina.
NAJPYŠNEJŠIA SOM:

Na to, že je na mňa pyšná moja mamina. O to som v živote stála najviac. A ak si tento článok bude čítať,
chcem jej z celého srdca poďakovať, že nevzdala boj s mojou tvrdohlavosťou. Vštepila mi hodnoty a
naučila ma, že v živote môžem stratiť veľa vecí, ale nie vlastnú česť.
ZAROBENÉ PENIAZE UTRÁCAM:
Už niekoľko rokov sa pokúšam o dokončenie domu. Ale fakt je, že to trvá dlho aj vďaka tomu, že mám
doslova mániu na kabelky.
RECEPT NA ÚSPECH JEDNOU VETOU:
Veriť si a nevzdávať sa.
MOJA PRÁCA A MOJA RODINA:
Moja práca je môj život. Priznávam, že moja rodina to má teraz ťažké.
CHCELA BY SOM EŠTE DOKÁZAŤ:
Pätnásť rokov som stála na strane biznisu a ako daňová poradkyňa kritizovala prácu najmä rezortu
financií. Dnes sa sústreďujem na to, aby som dokázala, že konštruktívna kritika je hnací motor a v tomto
štáte je dosť profesionálov, aby sme dobrými rozhodnutiami a kvalitnými nástrojmi boja proti podvodom
postavili našu ekonomiku na nohy.
AK BY SOM MALA MENIŤ, PÁČI SA MI PROFESIA:
Nechcem meniť, ,,s daňami a clom" som spokojná. Je to zvláštny paradox. Majú negatívnu sémantiku,
ale môžu zároveň prispieť k zvýšeniu kvality života. Tento nástroj však treba správne používať.
KEĎ NEPRACUJEM, VYZERÁ TO TAKTO:
Spím, bláznim sa v záhrade s mojimi dvoma jazvečíkmi alebo ich venčím v prírode. Čítam - milujem
časopis Geo, a keď ma niečo nasrdí, pečiem ako odtrhnutá z reťaze. Potom to rozdávam, aby to mal kto
zjesť.
Dana Meager (39) vyštudovala zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Súčasnou
pozíciou uzatvára profesijný trojuholník, keď pracovala najskôr ako daňová konzultantka (KPMG,
Deloitte), potom na strane biznisu ako daňová manažérka (SPP) a teraz z jej schopností profituje štát.
Pripravila Lucia Skladanová Foto DSR
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KNIHY V PREDAJI

[Téma: Ekonomická univerzita; Knižná revue; 30/04/2014; 09/2014; s.: 14,15,16,17; KNIHY V PREDAJI;
Redakcia]
0 VŠEOBECNOSTI
04 Kalendáre Plánovací kalendár 2014 Banská Bystrica, Spektrum Grafik 2013. 1. vyd. Nestr. Brož.
Kalendár s informáciami o daniach, sviatkoch v EÚ a znameniach zverokruhu.
ISBN nemá 1 fiLOZOfiA 18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti TRNAVEC, Berco Kaligramy Bratislava,
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014. 1. vyd. 175 s. Viaz. 152 kaligramov známeho
aforistu zoradených do desiatich tematických kapitol.
ISBN 978-80-8061-765-3
,,Žiada sa ti úspech vo vyšších kruhoch? No tak vyskoč, chyť sa, držiac sa tuho, viac správaj sa tak, ako
tu sa hore patrí: a všetko, čo naše je, zapri, bárs aj Tatry!" Kaligramy VSSS 2014
2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium o ohlasovaní
evanjelia v súčasnom svete. Z tal. orig. prel. M. Kramara Trnava, Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH 2014.
1. vyd. 202 s. Brož. Texty pre biskupov, kňazov, diakonov a veriacich laikov o ohlasovaní evanjelia v

súčasnosti.
ISBN 978-80-8161-044-8
Kronika evanjelického a. v. cirkevného zboru v Soli (1792 - 1855). Zost. P. Kónya Prešov, Prešovská
univerzita 2013. 1. vyd. 251 s. Viaz. Historická kronika je prameňom k dejinám cirkví a náboženstiev na
Slovensku.
ISBN 978-80-555-1045-3
Litánie Trnava, Spolok sv. Vojtecha VOJTECH 2013. 1. vyd. 132 s. Brož. Litánie na verejnú a súkromnú
pobožnosť.
ISBN 978-80-8161-021-9
Pochopiť ľudskú dôstojnosť. Pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti. Zost. A. Ziolkovský
Trnava, Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH 2013. 1. vyd. 70 s. Brož. Zborník z medzinárodnej konferencie
(26. 4. 2013 Bratislava).
ISBN 978-80-7162-997-9
Prechod Pánov. Teológia I. Zost. L. Csontos, M. Lichner. Predslov J. Ch. Korec Trnava, Dobrá kniha
2013. 1. vyd. 444 s. Viaz. Edícia Súborné dielo Emila Krapku Prvý zväzok súborného diela pátra Emila
Krapku (1925).
ISBN 978-80-7141-812-2
REPKO, Jozef Slovanský patrón. Ilust. A. Majdanová Trnava, Spolok sv. Vojtecha VOJTECH 2013. 1.
vyd. 217 s. Brož. Životopisný román o svätom Vojtechovi.
ISBN 978-80-7162-982-5
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
31 Životné prostredie. Ekológia STOCKMANN, Viliam Dejiny ochrany prírody na Slo vensku Banská
Bystrica, Štátna ochrana prírody SR 2013. 1. vyd. 792 s. Viaz. Chronológia udalostí ochrany lesov a
vývoj odborných organizácií štátnej ochrany prírody.
ISBN 978-80-89310-70-8
32 Politika DROZD, Peter Prístup migrantov k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti v
Slovenskej republike: politiky a prax Bratislava, IOM - Medzinárodná organizácia pre migráciu 2013. 1.
vyd. 121 s. Brož. Štúdia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR.
ISBN 978-80-89506-45-3
33 Ekonomika KISS, Igor - RAPOŠOVÁ, Ivana Základné makroekonomické rámce rozvoja slovenskej
ekonomiky v roku 2014 Bratislava, Regionálna komora SOPK 2014. 1. vyd. 118 s. Brož. Vývoj
hospodárstva SR.
ISBN 978-80-89105-55-7
Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Zost. K. Morvay Bratislava, Ekonomický ústav
SAV 2013. 1. vyd. 209 s. Brož. Zborník výskumných prác.
ISBN 978-80-7144-216-5
ŠPROCHA, Branislav Transformácia ľudských zdrojov na Slovensku a projekcia ich očakávaného vývoja
Bratislava, Ekonóm 2013. 1. vyd. 155 s. Brož. Prognóza vývoja na obdobie rokov 2013 - 2050.
ISBN 978-80-225-3775-9
34 Právo. Legislatíva GÁBRIŠ, Tomáš Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861
Bratislava, ATTICUM 2013. 1. vyd. 492 s. Brož. Monografická štúdia a historickoprávny komentár.
ISBN 978-80-971267-1-1

Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov so zameraním na medzinárodné trestné
právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym poriadkom. Zost. D. Lantajová, K. Blaškovič Trnava,
Trnavská univerzita 2013. 1. vyd. 229 s. Brož. Zborník príspevkov.
ISBN 978-80-8082-748-9
Medzinárodné, európske a vnútroštátne aspekty uznania a neuznania štátov. Zost. K. Blaškovič Trnava,
Trnavská univerzita 2013. 1. vyd. 136 s. Brož. Zborník príspevkov.
ISBN 978-80-8082-747-2
Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom európskom a medzinárodnom práve
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2013. 1. vyd. 171 s. Brož. Zborník príspevkov z
konferencie (20. 6. 2013 Bratislava).
ISBN 978-80-7160-352-8
Zákony Slovenskej republiky Žilina, Poradca podnikateľa 2014. 1. vyd. 899 s. Brož. Aktuálne znenie
vybraných právnych predpisov k 1. 1. 2014.
ISBN 978-80-89363-78-0
37 Pedagogika. Školstvo. Veda
BIELIKOVÁ, Marcela Uplatňovanie ľudských práv z pohľadu učiteľov základných a stredných škôl
Bratislava, Centrum vedeckotechnických informácií SR 2014. 1. vyd. 50 s. Brož. Výsledky výskumu.
ISBN 978-80-89354-22-1
Rozvojové vzdelávanie - témy a metódy. Zost. M. Cenker Bratislava, Nadácia Pontis 2014. 2. vyd. 210 s.
Brož. Základné hodnoty a zmysel rozvojového vzdelávania a význam vysokých škôl.
ISBN 978-80-971310-2-9
20 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zost. Ľ. Strieška Bratislava, Sprint dva 2013. 1. vyd.
398 s. Viaz. Edícia Economics Prierez činnosťou školy v rokoch 1992 - 2012.
ISBN 978-80-89393-85-5
391 Učebnice
CIBULKA, Ľubor Ústavné právo. Štátoveda Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2013. 1.
vyd. 279 s. Viaz. Edícia Učebnice Právnickej fakulty Učebnica vysvetľuje otázky súvisiace so štátom,
jeho organizáciou a funkciami.
ISBN 978-80-7160-349-8
6 APLIKOVANÉ VEDY
610 Farmakológia
DUBOVICKÝ, Michal Trendy vo vývinovej toxikológii a teratológii Bratislava, Ústav experimentálnej
farmakológie a toxikológie 2013. 1. vyd. 202 s. Brož. Súbor farmakologických štúdií.
ISBN 978-80-971042-2-1
611 Populárna medicína
FALISOVÁ, Anna - LENGYELOVÁ, Tünde - TAKÁČ, Peter Výskum a vývoj nových bioterapeutických
metód. Chronológia, etnografické aspekty, pramene Bratislava, Historický ústav SAV 2013. 1. vyd. 130
s. Brož. Súbor terapeutických metód pri závažných ochoreniach z historického pohľadu.
ISBN 978-80-971483-2-4
FALISOVÁ, Anna - LENGYELOVÁ, Tünde Bioterapia optikou histórie Bratislava, Historický ústav SAV
2013. 1. vyd. 184 s. Brož. Medzníky vývoja bioterapeutických metód a stav výskumu.

ISBN 978-80-971483-1-7
62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita ORTNER, Nick Preklopkajte sa k zdraviu. Z angl.
orig. prel. E. Vohlídková Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 292 s. Viaz. Metóda založená na starovekej
akupresúre a modernej psychológii pomáhajúca zlepšiť život.
ISBN 978-80-551-3804-6
7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS
73 Maliarstvo. Grafika Umenie a príroda stredovekej Európy. Zost. D. Buran, E. Hasalová Bratislava,
Slovenská národná galéria - Slovenské národné múzeum 2013. 1. vyd. 158 s. Brož. Katalóg k výstave
(30. 10. 2013 - 16. 2. 2014 Bratislava).
ISBN 978-80-8059-176-2
76 Umelecké remeslá Keď ruky rozprávajú Žilina, Krajské kultúrne stredisko v Žiline 2013. 1. vyd. Nestr.
Viaz. Ľudová tvorba a remeslá v žilinskom regióne.
ISBN 978-80-85161-82-3
761 Kultúrne pamiatky ŠKUBLA, Pavol Hrady, zámky a kaštiele Slovenska Bratislava, Perfekt 2014. 1.
vyd. 254 s. Viaz. História, povesti, legendy a zaujímavosti o hradoch a zámkoch.
ISBN 978-80-8046-640-4
781 Voľnočasové aktivity 1000 nápadov pre šikovné ruky. Zo špan. orig. prel. M. Lukáč Bratislava,
Svojtka & Co. 2013. 1. vyd. 341 s. Viaz. Nápady a návody na rozmanité ručné práce.
ISBN 978-80-8107-698-5
79 Šport Veľká kniha o behu a maratóne. Z angl. orig. prel. S. Moyzesová Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
192 s. Brož. Publikácia ukazuje, prečo a ako správne behať, je doplnená tréningovým plánom a
ilustráciami.
ISBN 978-80-551-3811-4
8 LITERATÚRA. BELETRIA
80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch GROMOVÁ,
Edita a kol. Translácia v divadelnej komunikácii Nitra, Univerzita Konštantína filozofa 2013. 1. vyd. 106 s.
Viaz. Úvahy o dramatickom diele ako komplexnom fenoméne.
ISBN 978-80-558-0410-1
Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. Zost. G. Gáfriková Bratislava,
Ústav slovenskej literatúry SAV 2013. 1. vyd. 268 s. Brož. Zborník z medzinárodnej konferencie (12. 13. 11. 2012 Bratislava).
ISBN 978-80-88746-21-8
Pamäť literárnej vedy - Ján Mišianik, Jozef Minárik. Zost. E. Brtáňová, O. Vaneková Bratislava, Ústav
slovenskej literatúry SAV 2013. 1. vyd. 154 s. Brož. Edícia Pamäť literárnej vedy Materiály z vedeckých
seminárov venovaných odkazu tvorcov modernej literárnej vedy.
ISBN 978-80-88746-20-1
81 Poézia NASTULCZYK, Franciszek Jazyk kameňov. Z poľ. orig. prel. M. Milčák, M. Mitka. Zost. J.
Gavura Prešov, FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania v Prešove 2013. 1. vyd. 25 s. Brož.
Edícia Zošity súčasnej poézie Vertigo Výber z ref lexívnej poézie poľského básnika a prekladateľa
(1957).
ISBN 978-80-971271-2-1
82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty SHAKESPEARE, William Coriolanus. Z angl. orig. prel. Ľ.
Feldek Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 171 s. Brož. Edícia Odeon Historická hra dramatika (1564 - 1616)
predstavuje tragický príbeh rímskeho vojvodcu.

ISBN 978-80-551-3786-5
83 Román. Novely. Poviedky AXL SUND, Erik Havranie dievča. Zo švéd. orig. prel. J. Melichárková
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 405 s. Viaz. Temný psychologický triler je prvá časť trilógie autorskej
dvojice J. Eriksson a H. A. Sundquist píšucej pod pseudonymom.
ISBN 978-80-551-3805-3
BREZOVSKÁ, Dada S. Rozlúčka s (ne)slobodou Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 309 s. Brož. Edícia
Príbehy z kabelky Debutový román autorky (1973). Na Evinej rozlúčke so slobodou vyjdú na povrch
utajované skutočnosti.
ISBN 978-80-551-3780-3
BURROWESOVÁ, Grace Láska ťa vylieči. Z angl. orig. prel. J. Cinková Bratislava, Slovenský spisovateľ
2014. 1. vyd. 272 s. Viaz. Ľúbostný príbeh o Devlinovi bojujúcom o Emmaline, ktorá vytrvalo odoláva
jeho dvoreniu.
ISBN 978-80-220-1769-5
FOLEY, Gaelen Môj hrdinský džentlmen. Z angl. orig. prel. Ľ. Kukučková Bratislava, Slovenský
spisovateľ 2014. 1. vyd. 327 s. Viaz. Ľúbostný román. Trevor zanevrel na ženy, no krásna Grace ho
očarí svojím šzrmom.
ISBN 978-80-220-1738-1
FORMANOVÁ, Gayle Iba jeden rok. Z angl. orig. prel. J. Seichertová Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 349 s.
Viaz. Edícia Svetový bestseller Pokračovanie románu Iba jeden deň o Willemovi a Lulu, ktorých osud
spojí a znova rozdelí.
ISBN 978-80-551-3789-6
FORSYTH, Frederick Zoznam smrti. Z angl. orig. prel. M. Kopecký
Pokračovanie na strane 16
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 299 s. Viaz. V špionážnom trileri hľadá skúsený lovec ľudí teroristu, ktorý
zabil jeho otca.
ISBN 978-80-551-3742-1
GIDEONOVÁ, Melanie Manželka 22. Z angl. orig. prel. J. Seichertová Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 442
s. Viaz. V románe sa vydatá Alice zamiluje do muža prostredníctvom sociálnej siete.
ISBN 978-80-551-3607-3
JONESOVÁ, Lisa Renee Sama sebou. Z angl. orig. prel. L. Lotková Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 334 s.
Viaz. Pokračovanie bestsellera Keby som bola tebou. Sára pátra po Rebecce, autorke tajomných
erotických denníkov.
ISBN 978-80-551-3785-8
NELSONOVÁ SPIELMANOVÁ, Lori Zoznam všetkých želaní. Z angl. orig. prel. T. Chovanová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 373 s. Viaz. Debutový román autorky. Brett musí splniť zoznam životných
cieľov, inak nezíska dedičstvo.
ISBN 978-80-551-3810-7
OMAR, Oais Akbar Pevnosť s deviatimi vežami. Z angl. orig. prel. J. Kot Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
453 s. Viaz. Autobiografický román o bombardovaní Afganistanu, strachu obyvateľov a brutalite.
ISBN 978-80-551-3790-2
PATRICK, Seth Reviver (Oživovateľ). Z angl. orig. prel. P. Frank Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 392 s.
Viaz. Triler, v ktorom hrozí zničenie ľudstva, policajti využívajú oživovanie mŕtvych.

ISBN 978-80-551-3767-4
POLISI, Sal - DOUGHERTY, Steve Klub u Sinatru. Z angl. orig. prel. P. Tkačenko Bratislava, Ikar 2014.
1. vyd. 478 s. Viaz. Skutočný príbeh autora S. Polisiho o brutálnych praktikách newyorskej mafie.
ISBN 978-80-551-3683-7
PYPER, Andrew Démonológ. Z angl. orig. prel. M. Kyčina Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 334 s. Viaz.
Odborník na démonologickú literatúru pátra po dcére, ktorú uniesol démon.
ISBN 978-80-551-3755-1
RATNEROVÁ, Vaddey V tieni Banyanu. Z angl. orig. prel. Z. Buntová Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 311
s. Viaz. Román autorky o zverstvách Červených Khmérov v Kambodži v rokoch 1975 - 1979.
ISBN 978-80-551-3741-4
RICEOVÁ, Anne Vlčí dar. Z angl. orig. prel. L. Halová Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2014. 1. vyd. 376
s. Viaz. Román o premene mladého novinára na vlkolaka a jeho boji s úradmi, médiami a vedcami.
ISBN 978-80-222-0668-6
SPARKS, Nicholas Najdlhšia cesta. Z angl. orig. prel. J. Melcerová Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 462 s.
Viaz. Román obľúbeného autora príbehov o láske. Osudy rozdielnych ľudí sa nečakane pretnú.
ISBN 978-80-551-3800-8
TAYLOROVÁ, Sarah Z lásky k Nadii. Z angl. orig. prel. E. Haugová Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 228 s.
Viaz. Skutočný príbeh autorky o boji o svoju dcéru, ktorú uniesol jej bývalý manžel do Líbye.
ISBN 978-80-551-3760-5
WARDOVÁ, J. R. Žiadostivosť. Z angl. orig. prel. K. Repatá Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 465 s. Viaz.
Edícia Svetový bestseller Druhá časť série o padlom anjelovi Jimovi a jeho boji s démonmi.
ISBN 978-80-551-3788-9
86 Literatúra pre deti a mládež Batôžtek s dinosaurami Bratislava, Svojtka & Co. 2013. 1. vyd. Nestr.
Brož. Knižka na vyfarbovanie s vyše 1000 nálepkami.
ISBN 978-80-8107-743-2
DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša - DRAGULOVÁ st., Danuša Bum do pníka. Ilust. J. Kolačková
Bratislava, DAXE 2014. 1. vyd. 46 s. Viaz. Kniha básní a piesní autorskej dvojice - matky (1944) a dcéry
(1965) - pre deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-89429-31-8
Origami pre deti - Dinosaury. Z poľ. orig. prel. M. Lukáč. Ilust. M. Budek Bratislava, Svojtka & Co. 2013.
1. vyd. 48 s. Brož. Príbeh o Matejovi, ktorý miluje dinosaury a 20 modelov origami pre deti od 4 rokov.
ISBN 978-80-8107-734-0 Origami pre deti - Na lúke. Z poľ. orig. prel. M. Lukáč. Ilust. M. Budek
Bratislava, Svojtka & Co. 2013. 1. vyd. 48 s. Brož. Poviedka o neposlušnom Kubovi a 20 modelov
origami. Pre deti od 4 rokov.
ISBN 978-80-8107-731-9
Origami pre deti - Na výlete. Z poľ. orig. prel. M. Lukáč. Ilust. M. Budek Bratislava, Svojtka & Co. 2013.
1. vyd. 48 s. Brož. Rozprávanie o dobrodružstvách Aničky a Tomáša s 21 modelmi origami. Pre deti od 4
rokov.
ISBN 978-80-8107-732-6
Origami pre deti - Zvieratká. Z poľ. orig. prel. M. Lukáč. Ilust. M. Budek Bratislava, Svojtka & Co. 2013. 1.
vyd. 48 s. Brož. Rozprávanie o neposlušnom slonovi Ralfovi a 20 modelov origami. Pre deti od 4 rokov.
ISBN 978-80-8107-733-3

STEĽMACH, Jaroslav Dajte pozor na leva! Z ukr. orig. prel. N. Ďurinová. Ilust. F. Blaško Bratislava, Ikar
2014. 2. vyd. (vo vyd. Ikar 1. vyd.) 84 s. Viaz. Vtipná rozprávka o levovi, ktorý sa dostal z Afriky až do
našich lesov. Pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-551-3425-3
VANIER, Nicolas Bella a Sebastián. Z fran. orig. prel. M. Pauliny-Danielisová. Ilust. B. Kyšková
Bratislava, Albatros 2014. 1. vyd. 282 s. Viaz. Román o chlapcovi Sebastiánovi, ktorý sa skamaráti s
ovčiarskym psom. Vhodné od 9 rokov.
ISBN 978-80-00-03458-4
9 GEOGRAfiA. BIOGRAfiE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie Okres Dunajská Streda Senec, Sinex 2014. Bez vyd. 1 list Mapa
okresu a mapa mesta v mierke 1 : 7000.
ISBN 978-80-89198-90-0
Žilina Žilina, Mestský úrad (Žilina) 2013. Bez vyd. 1 list Mapa mesta v mierke 1 : 12 000.
ISBN 978-80-971484-7-8
92 Biografie. Rodokmene BÁRDIOVÁ, Marianna Ján Móry (1892 - 1978). Tatranský skladateľ a hoteliér
Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV 2013. 1. vyd. 260 s. Viaz.
Biografia skladateľa s rozborom jeho hudobnej tvorby.
ISBN 978-80-971440-6-7 Kristovci. Zost. Ľ. Bechný Žilina, VIFO 2013. 1. vyd. 127 s. Viaz. 12
rozhovorov o viere s K. Mikom, R. Bezákom, M. Valčom, T. Lenczovou, D. Pastirčákom, M. Kovačkom,
Š. Hríbom, Ľ. Fazekašom, B. Škripekom, S. Slávikom, D. Hevierom, J. Grešom.
ISBN 978-80-971462-0-7
KUBÍNYI, Mikuláš Imrich Thurzo. Z maď. orig. prel. T. Lengyelová Lietava, Združenie na záchranu
Lietavského hradu 2013. 1. vyd. 166 s. Viaz. Život syna palatína Juraja Thurzu a búrlivé roky 17.
storočia.
ISBN 978-80-971564-9-7 921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie HENDRIX, Jimi Začať od nuly. Z angl.
orig. prel. M. Kyčina. Zost. P. Neal Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 273 s. Brož. Autobiografia speváka a
gitaristu (1942 - 1970) zostavená z jeho publikovaných aj nepublikovaných poznámok.
ISBN 978-80-551-3705-6 95 Dejiny Slovenska Slovensko v roku 1942. Zost. M. Uhrin a kol. Banská
Bystrica, Múzeum SNP 2013. 1. vyd. 229 s. Viaz. Zborník štúdií.
ISBN 978-80-89514-24-3
96 Dejiny Slovenska a Česka ČIČAJ, Viliam Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti
Bratislava, Igor Iliť (RádioPrint) - Historický ústav SAV 2013. 1. vyd. 166 s. Brož. Historická sonda.
ISBN 978-80-970648-4-6
DUCHOŇOVÁ, Diana Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor Bratislava, Prodama - Historický ústav SAV
2013. 1. vyd. 346 s. Brož. Historická sonda s podtitulom Spoločnosť, normy, rituály každodennosti.
ISBN 978-80-89396-25-2
KOVÁČ, Dušan Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí Bratislava, TYPOSET Print 2013. 1.
vyd. 341 s. Brož. Nový pohľad na Slovensko 19. storočia a sondy do menej prebádaných oblastí.
ISBN 978-80-971540-1-1
VYHNÁNEK, Ján Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita Bratislava, ATTICUM 2013. 1. vyd. 187 s.
Brož. Československo a štátne nástupníctvo po jeho vzniku.
ISBN 978-80-971381-3-4 993 Rozličné fakty. Aktuality Úloha kníh a periodík v živote
mnohonárodnostných Košíc. Zost. M. Feniková-Čarnogurská, A. Kurucová Košice, Štátna vedecká

knižnica Košice 2013. 1. vyd. 281 s. Brož. Zborník z konferencie (17. 4. 2013 Košice).
ISBN 978-80-85328-66-0 995 Dejiny vedy a techniky HOLLÝ, Karol Veda a slovenské národné hnutie
Bratislava, Historický ústav SAV 2013. 1. vyd. 130 s. Brož. Zbierka prameňov z dobovej tlače s
podtitulom Snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie ve dy v slovenskom národnom hnutí v
dokumentoch 1863 - 1898.
ISBN 978-80-971540-2-8
999 Učebnice Dejiny Uhorska (1000 - 1918). Zost. P. Kónya Prešov, Prešovská univerzita 2013. 1. vyd.
787 s. Viaz. Vysokoškolská učebnica.
ISBN 978-80-555-0921-1
VALACHOVIČ, Pavol - HABAJ, Michal Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania Trnava - Prešov,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Vydavateľstvo M. Vaška 2013. 1. vyd. 203 s. Brož. Učebnica približujúca
históriu dvoch orientálnych civilizácií.
ISBN 978-80-8105-500-3
Adresár slovenských vydavateľstiev nájdete na: http://www.litcentrum.sk/ slovenske-vydavatelstva
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138.

DEŇ ABSOLVENTOV NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE

[Téma: Rektor EU; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; PR článok]
Pošlite nám tip Ekonomická univerzita v Bratislave pomáha rôznymi aktivitami absolventom a
študentom univerzity vo väzbe na ich uplatnenie na trhu práce. Takouto aktivitou je aj Deň absolventov,
ktorý sa uskutoční 1. apríla 2014 od 8.30 h v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave.
Toto podujatie je organizované ako veľtrh práce a kariérneho poradenstva a jedným z jeho cieľov je
umožniť zúčastneným spoločnostiam priamy kontakt a konzultácie najmä s tohtoročnými absolventmi
univerzity. Okrem toho môžu osloviť záujemcov z radov viac ako 10 tisíc študentov univerzity, a to aj v
rámci sprievodných podujatí na veľtrhu.
"Za poslanie univerzity považujeme nielen poskytovať študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave
kvalitné vzdelanie, ale aj spolupracovať s nimi z hľadiska uplatnenia nadobudnutých poznatkov v praxi.
Aj preto považujem veľtrh práce a kariérneho poradenstva za výnimočnú príležitosť pre študentov a
absolventov univerzity získať pracovné ponuky a kontakty.
Je to zároveň vhodná príležitosť pre zúčastnené firmy stretnúť a vybrať si absolventov a študentov
univerzity na rôzne pracovné pozície. Skúsenosti z minulých rokov dokumentujú, že aj toto podujatie
prispieva k situácii, že absolventi univerzity sa veľmi dobre uplatňujú v praxi", zdôraznil rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Mediálnym partnerom veľtrhu je portál Kariéra.sk
-Reklamná správaZdielať článok na Facebooku
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139.

Práca prišla za študentmi

[Téma: Rektor EU; TA3, 16:00; 01/04/2014; Správy; z domova; Pavol Kirinovič]
Zuzana Závodská, moderátorka TA3: "Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom
nezamestnaných mladých ľudí. Voľných pracovných miest je málo a študenti často navštevujú odbory,
o ktoré zamestnávatelia nemajú veľký záujem. Ekonomická univerzita v Bratislave opäť zorganizovala
pre svojich študentov pracovný veľtrh. Práve ten často naštartuje dôležitú komunikáciu medzi študentmi
a firmami."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Takmer 40 významných zamestnávateľov aj tento rok rozložilo svoje

stánky, a to priamo na pôde univerzity. Škola chce takto pomôcť svojim študentom, aby si ľahšie našli
svojich možných budúcich zamestnávateľov. Zároveň to je aj možnosť pre firmy, aby si vybrali toho, kto
sa im zapáči."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to veľmi dobre, pretože aj študenti už
počas štúdia môžu mať bezprostredný styk s praxou a v podstate keď oni nastupujú do týchto firiem, tak
to čo sa učia reálne aj potom v tých firmách robia."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Počas dňa takúto možnosť využili stovky študentov. U predstaviteľov
firiem mohli nechať svoje životopisy či motivačné listy."
Študenti
Neuvedená: "Budúci rok budeme končiť, tak by sme si chceli nájsť nejakú prácu, ktorá je v našom
obore."
Neuvedený: "Študujem konkrétne účtovníctvo, tak niečo na ten smer hľadáme."
Radovan Lacko, zástupca Študentského parlamentu: "Počas tých prestávok je tu naozaj plno na tých
chodbách, je problém sa vôbec dostať od stánku k stánku, takže z toho sme naozaj veľmi radi."
Katarína Zemanová, zástupkyňa pracovnej agentúry: "Snažíme sa im nájsť niečo, čo by im v tomto
smere vyhovovalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ich úspech je úspechom univerzity,
pretože ak sa dobre uplatnia v praxi, tak univerzita tým napĺňa svoje poslanie vo vzťahu k praxi, pretože
my musíme jednoznačne pripravovať takých študentov, ktorí sú v praxi uplatniteľní, aj tento kariérny
veľtrh v tom mnoho napomáha."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Ekonomická univerzita patrí v rámci uplatnenia študentov medzi tie
úspešnejšie školy. Prácu si nájdu takmer všetci absolventi. Podobne sú na tom školy s technickým
zameraním. Naopak najväčší problém zamestnať sa majú študenti spoločenských vied a sociálnej práce.
Pavol Kirinovič, TA3."
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140.

Práca prišla za študentmi

[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 01/04/2014; Hlavné správy; z domova; Pavol Kirinovič]
Jozef Dúbravský, moderátor TA3: "Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom nezamestnaných
mladých ľudí. Voľných pracovných miest je málo a študenti často navštevujú odbory, o ktoré
zamestnávatelia nemajú veľký záujem. Ekonomická univerzita v Bratislave ale opäť zorganizovala pre
svojich študentov pracovný veľtrh. Práve ten často naštartuje dôležitú komunikáciu medzi študentmi
a firmami."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Takmer 40 významných zamestnávateľov aj tento rok rozložilo svoje
stánky, a to priamo na pôde univerzity. Škola chce takto pomôcť svojim študentom, aby si ľahšie našli
svojich možných budúcich zamestnávateľov. Zároveň to je aj možnosť pre firmy, aby si vybrali toho, kto
sa im zapáči."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to veľmi dobre, pretože aj študenti už
počas štúdia môžu mať bezprostredný styk s praxou a v podstate keď oni nastupujú do týchto firiem, tak
to čo sa učia reálne aj potom v tých firmách robia."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Počas dňa takúto možnosť využili stovky študentov. U predstaviteľov
firiem mohli nechať svoje životopisy či motivačné listy."
Študenti
Neuvedená: "Budúci rok budeme končiť, tak by sme si chceli nájsť nejakú prácu, ktorá je v našom
obore."
Neuvedený: "Študujem konkrétne účtovníctvo, tak niečo na ten smer hľadáme."
Radovan Lacko, zástupca Študentského parlamentu: "Počas tých prestávok je tu naozaj plno na tých
chodbách, je problém sa vôbec dostať od stánku k stánku, takže z toho sme naozaj veľmi radi."
Katarína Zemanová, zástupkyňa pracovnej agentúry: "Snažíme sa im nájsť niečo, čo by im v tomto

smere vyhovovalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ich úspech je úspechom univerzity,
pretože ak sa dobre uplatnia v praxi, tak univerzita tým napĺňa svoje poslanie vo vzťahu k praxi, pretože
my musíme jednoznačne pripravovať takých študentov, ktorí sú v praxi uplatniteľní, aj tento kariérny
veľtrh v tom mnoho napomáha."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Ekonomická univerzita patrí v rámci uplatnenia študentov medzi tie
úspešnejšie školy. Prácu si nájdu takmer všetci absolventi. Podobne sú na tom školy s technickým
zameraním. Naopak najväčší problém zamestnať sa majú študenti spoločenských vied a sociálnej práce.
Pavol Kirinovič, TA3."
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141.
Pracovné ponuky a kontakty pre absolventov Ekonomickej univerzity len
dnes!
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 01/04/2014; topky.sk; TASR]
Pošlite nám tip BRATISLAVA - Tohtoroční absolventi Ekonomickej univerzity, ale aj ďalší študenti
môžu dnes získať pracovné ponuky a kontakty na predstaviteľov viac ako 30 firiem. Od 8.30 h do 17.00
h bude v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave prebiehať Deň absolventov.
Toto podujatie univerzita organizuje ako veľtrh práce a kariérneho poradenstva. Jedným z jeho cieľov je
dať možnosť zúčastneným spoločnostiam kontaktovať najmä tohtoročných absolventov a osloviť ich s
možnosťami uplatnenia.
Okrem toho môžu firmy osloviť záujemcov spomedzi viac ako 10.000 študentov univerzity, a to aj v rámci
sprievodných podujatí na veľtrhu. Počas dňa absolventov sa študenti môžu zoznámiť s predstaviteľmi
vyše tridsiatky firiem, medzi nimi Siemens, Amazon, IBM, Johnson Controls a ďalšie.
"Veľtrh práce a kariérneho poradenstva považujem za výnimočnú príležitosť pre študentov a absolventov
univerzity získať pracovné ponuky a kontakty. Je to zároveň vhodná príležitosť pre zúčastnené firmy
stretnúť a vybrať si absolventov a študentov univerzity na rôzne pracovné pozície," hovorí rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Skúsenosti z minulých rokov podľa neho ukazujú, že aj toto
podujatie prispieva k dobrému uplatneniu absolventov v praxi.
Zdielať článok na Facebooku
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142.
Absolventi dnes môžu získať pracovné ponuky: Na Ekonomickej
univerzite sa zíde 30 firiem
[Téma: Rektor EU; cas.sk; 01/04/2014; Čas.sk; TASR]
Absolventi môžu na veľtrhu práce získať mnoho kontaktov (ilustračné foto)
| Tohtoroční absolventi Ekonomickej univerzity, ale aj ďalší študenti môžu dnes získať pracovné
ponuky a kontakty na predstaviteľov viac ako 30 firiem.
Od 8.30 h do 17.00 h bude v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave prebiehať Deň
absolventov. Toto podujatie univerzita organizuje ako veľtrh práce a kariérneho poradenstva. Jedným z
jeho cieľov je dať možnosť zúčastneným spoločnostiam kontaktovať najmä tohtoročných absolventov a
osloviť ich s možnosťami uplatnenia.
Okrem toho môžu firmy osloviť záujemcov spomedzi viac ako 10.000 študentov univerzity, a to aj v rámci
sprievodných podujatí na veľtrhu. Počas dňa absolventov sa študenti môžu zoznámiť s predstaviteľmi
vyše tridsiatky firiem, medzi nimi Siemens, Amazon, IBM, Johnson Controls a ďalšie.
"Veľtrh práce a kariérneho poradenstva považujem za výnimočnú príležitosť pre študentov a absolventov
univerzity získať pracovné ponuky a kontakty. Je to zároveň vhodná príležitosť pre zúčastnené firmy
stretnúť a vybrať si absolventov a študentov univerzity na rôzne pracovné pozície," hovorí rektor
Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Skúsenosti z minulých rokov podľa neho ukazujú, že aj toto
podujatie prispieva k dobrému uplatneniu absolventov v praxi.
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143.

Práca prišla za študentmi

[Téma: Rektor EU; TA3, 19:50; 04/04/2014; Dobré správy; z domova; Pavol Kirinovič]
Pavol Kirinovič, moderátor TA3: "Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave dostali tento týždeň
príležitosť aká sa len tak nevidí. Aj napriek tomu, že ešte len chodia do školy, mohli si už teraz vybrať,
kde by chceli po skončení školy pracovať. Viete ale, akú to malo výhodu? Zamestnávateľov nemuseli
obiehať sami, ale naopak tí prišli za nimi a to priamo na chodby školy."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Takmer 40 významných zamestnávateľov aj tento rok rozložilo svoje
stánky a to priamo na pôde univerzity. Škola chce takto pomôcť svojim študentom, aby si ľahšie našli
svojich možných budúcich zamestnávateľov. Zároveň to je aj možnosť pre firmy, aby si vybrali toho, kto
sa im zapáči."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je to veľmi dobré, lebo aj študenti už
počas štúdia môžu mať bezprostredný styk s praxou a v podstate, keď oni nastupujú do týchto firiem, tak
to, čo sa učia, reálne potom v tých firmách robia."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Počas dňa takúto možnosť využili stovky študentov. U predstaviteľov
firiem mohli nechať svoje životopisy či motivačné listy."
Študenti: "Budúci rok budeme končiť, tak by sme si chceli nájsť nejakú prácu, ktorá je v našom obore."
Študenti: "Ja študujem konkrétne účtovníctvo, tak niečo na ten smer hľadáme."
Radovan Lacko, zástupca študentského parlamentu: "Počas tých prestávok je tu naozaj plno na tých
chodbách. Je problém sa vôbec dostať od stánku k stánku. Takže z toho sme naozaj veľmi radi."
Katarína Zemanová, zástupkyňa pracovnej agentúry: "Snažíme sa im nájsť niečo, čo by im v tomto
smere vyhovovalo."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ich úspech je úspechom univerzity,
pretože, ak sa dobre uplatnia v praxi, tak univerzita tým napĺňa svoje poslanie vo vzťahu k praxi, pretože
my musíme jednoznačne pripravovať takých študentov, ktorí sú v praxi uplatniteľní. A tento kariérny
veľtrh v tom mnoho napomáha."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Ekonomická univerzita patrí v rámci uplatnenia študentov medzi tie
úspešnejšie školy. Prácu si nájdu takmer všetci absolventi. Podobne sú na tom školy s technickým
zameraním. Naopak najväčší problém zamestnať sa majú študenti spoločenských vied a sociálnej práce.
Pavol Kirinovič, TA3."
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144.

Napätie na Ukrajine pocítime aj my. Na poklese ekonomiky

[Téma: Rektor EU; finweb.hnonline.sk; 08/04/2014; Finweb, Správy zo sveta financií; tasr]
Aktualizované: 2014-04-08 13:19:22
Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku reálne medziročne vzrásť viac ako o 2 %.
Na dnešnej Konferencii Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 to v Bratislave povedal rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) Rudolf Sivák. "V prípade naplnenia aktuálnych prognóz
medzinárodných inštitúcií by mali kľúčové exportné trhy Slovenskej republiky pokračovať v mierne
rastovom trende aj počas roku 2014, čo vytvorí pre slovenskú ekonomiku pozitívny efekt," konštatoval.
Na rast národného hospodárstva bude mať v tomto roku podľa Siváka vplyv aj domáci dopyt. Jeho
príspevok k ekonomickému rastu na Slovensku bude na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov
pozitívny. "Opierame sa o konštatovanie, že by k tomu mali prispieť súkromný dopyt, ako aj spotreba
verejnej správy," uviedol rektor a dodal, že spotrebu domácností by mal podporiť mierny rast
zamestnanosti, ako aj rýchlejší rast reálnych miezd.
Ako riziká ekonomického rastu SR na tento rok označil Sivák súčasnú geopolitickú situáciu a hrozbu
deflácie. Vyostrenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, respektíve medzi Ruskom a Európskou úniou
(EÚ), môže totiž narušiť vzájomnú obchodnú výmenu. Prípadné prerušenie dodávok energií z Ruska by
malo na SR negatívne ekonomické a iné dôsledky. "Na druhej strane do Ruskej federácie a na Ukrajinu

spolu sa v roku 2013 zo Slovenska vyviezol tovar v hodnote 3 miliardy eur, čo je takmer 5 % z celkového
exportu Slovenskej republiky," upozornil Sivák.
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145.

Konflikt versus HDP

[Téma: Rektor EU; Roľnícke noviny; 09/04/2014; 15/2014; s.: 6; Publicistika; tasr]
Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku reálne medziročne vzrásť viac ako o 2 %.
Na konferencii Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 to v Bratislave povedal rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave (EUBA) Rudolf Sivák.
BRATISLAVA. "V prípade naplnenia aktuálnych prognóz medzinárodných inštitúcií by mali kľúčové
exportné trhy Slovenskej republiky pokračovať v mierne rastovom trende aj počas roku 2014, čo vytvorí
pre slovenskú ekonomiku pozitívny efekt," konštatoval. Na rast národného hospodárstva bude mať v
tomto roku, podľa R. Siváka vplyv aj domáci dopyt. Jeho príspevok k ekonomickému rastu na Slovensku
bude na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov pozitívny. "Opierame sa o konštatovanie, že by k tomu
mali prispieť súkromný dopyt, ako aj spotreba verejnej správy," uviedol rektor a dodal, že spotrebu
domácností by mal podporiť mierny rast zamestnanosti ako aj rýchlejší rast reálnych miezd. Ako riziká
ekonomického rastu SR na tento rok označil R. Sivák súčasnú geopolitickú situáciu a hrozbu deflácie.
Vyostrenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, respektíve medzi Ruskom a Európskou úniou (EÚ),
môže totiž narušiť vzájomnú obchodnú výmenu. Prípadné prerušenie dodávok energií z Ruska by malo
na SR negatívne ekonomické a iné dôsledky. "Na druhej strane, do Ruskej federácie a na Ukrajinu spolu
sa v roku 2013 zo Slovenska vyviezol tovar v hodnote 3 miliardy eur, čo je takmer 5 percent z celkového
exportu Slovenskej republiky," upozornil R. Sivák. (tasr)
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146.

Na roky nemyslí, len ho mrzí to číslo

[Téma: Rektor EU; Šport; 16/04/2014; 89/2014; s.: 30,31; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
Prezident volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava VLADIMÍR HANČÍK dnes oslavuje
70. narodeniny
Keď sme si s ním dohadovali stretnutie, spýtal sa, či to bude o ňom, alebo o volejbale. Zakontrovali sme
protiotázkou, či to ide vôbec oddeliť. "Veru, asi sa to nedá. Tých 54 rokov spojených s volejbalom je aj o
mojej osobnej životnej dráhe, či už ako hráča, trénera, učiteľa a funkcionára," začal (nielen) volejbalové
spomínanie na svoj život prezident volejbalistiek bratislavskej Slávie Ekonomická univerzita Vladimír
Hančík, ktorý dnes oslavuje 70. narodeniny.
- Začínali ste pri futbale, neľutujete, že ste presedlali pod vysoké siete?
"Nie. Volejbal mi priniesol veľa pekných chvíľ, zážitkov, úspechov, ale aj prehier či sklamaní."
- Hráč, tréner, funkcionár, prezident, ktorá rola vám šla najviac od ruky?
"Každé obdobie malo svoje špecifikum. Na začiatku som sa chcel uplatniť ako hráč, neskôr ako tréner a
učiteľ, a potom aj ako funkcionár. Ako hráč som sa cítil v Slávii dobre, no vynikol som viac v trénerskej
profesii. Čas krátkeho funkcionárčenia plynulo prešiel do obdobia roly prezidenta klubu. To je však už
úplne iná úloha, ktorá je o väčšej zodpovednosti, riadení a riešení problémov. Je spojená s úspechmi,
ale aj so sklamaniami. Keďže to beriem vždy osobne, klubové úspechy a sklamania boli aj moje
súkromné úspechy a sklamania. Chvalabohu, tých úspechov bolo viac a vždy som bol pri nich veľmi
šťastný a hrdý na klub. Srdcom som však stále tréner."
- Na ktoré životné obdobie spomínate najradšej?
"Na roky 1998 až 2004, keď sme s áčkom žien získali sedem rokov bez prestávky majstrovské tituly. V
rámci tohto obdobia bolo aj päť sezón nášho béčka v extralige - 2000 až 2005, s historickým úspechom
klubu v rokoch 2002 a 2003, keď sme získali 8. a 9. titul majstra a navyše bronzy pre naše béčko. Toto
obdobie bolo zatiaľ neprekonateľný klubový model, z ktorého vyrástla generácia výborných hráčok a
reprezentantiek. Dobre si spomínam aj na 25 rokov pôsobenia na FVTŠ, kde som učil na katedre hier
spolu s veľkými športovými a pedagogickými osobnosťami. To mi dalo veľa odborných skúseností do
trénerskej práce, ale aj spoločenského uznania."

- V čom je rozdiel medzi Hančíkom spred 23 rokov, keď sa stal prezidentom Slávie a tým dnešným?
"Vtedy to v klube išlo všetko ľahšie. Aj pre mňa. Teraz cítim, že je pre šport, najmä klubový, ťažká doba.
Vo volejbale ani nehovoriac. V zabezpečovaní podmienok pre družstvá, trénerov, hráčky, ale aj pre
zložitejšiu výchovu volejbalistiek. Teraz mám síce viac skúseností a kontaktov, ale zúročiť ich vo vedúcej
role klubu, aby sa minimálne udržala jeho úroveň, je veľmi ťažké. Je to viac-menej boj na hrane a o
prežitie."
- Ako sa za ten čas zmenil volejbal?
"Stal sa fyzicky, technicky a psychicky oveľa náročnejší. Na vybudovanie špičkového družstva, výchovu
kvalitných hráčok, reprezentantiek, v našich podmienkach treba trpezlivosť a dobrých trénerov. Tých
našťastie Slávia v minulosti mala a aj má. Súčasný stav súvisí aj s mladou generáciou, ktorá má väčšie
možnosti než v minulosti. Často jej však chýba cieľavedomosť a ambícia presadiť sa vo vrcholovom
športe."
- Pri jubileách sa zvykne bilancovať. Na ktorý volejbalový úspech spomínate najradšej?
"Na môj prvý majstrovský titul v roku 1976, keď som s družstvom v bratislavskom PKO získal aj PVP a
víťazstvo v Československom pohári, čiže takzvaný hetrik. A z posledného obdobia mám
nezabudnuteľný zážitok z minulého roka, keď som mohol po piatom víťaznom sete v PKO s
Doprastavom objať syna a gratulovať mu k štrnástemu slovenskému titulu."
- Ktorý životný okamih vo vás zanechal najväčší dojem?
"Narodenie môjho syna Martina."
- Naopak, ktorú chvíľu by ste najradšej vymazali z pamäte?
"Tiež súvisí so synom - 1. júla 2000 bol s družstvom na turnaji v Ancone a pri nešťastnom skoku do
mora sa vážne zranil. Našťastie sa vďaka mimoriadnej starostlivosti lekárov v Ancone, potom v
Kováčovej a práci na sebe, z toho dostal."
- Ľutujete niektoré životné rozhodnutie, respektíve, spravili by ste niečo retrospektívne inak?
"Neľutujem nič. Určite by som niektoré rozhodnutia teraz urobil inak, ale človek sa stále vyvíja,
konfrontuje so skutočnosťou a musí sa prispôsobovať daným podmienkam."
- Hovorí sa, že v športe vznikajú priateľstvá na celý život. Našli ste volejbalovú rodinu "na život a na
smrť"?
"Našiel som rodinu slávistickú. Veď môj život bol stále spojený s volejbalom, pri ktorom vznikali mnohé
priateľstvá s trénermi, hráčkami a vernými priaznivcami. A nesmiem zabudnúť na moju najskôr hráčku,
neskôr spolupracovníčku a trénerku Evu Podhornú, ktorá od roku 1993 ,bojuje‘ so mnou v klube. Po
ukončení svojej aktívnej hráčskej činnosti dala dokopy celú mládežnícku základňu Slávie."
- Už pri oslave 60-tky ste premýšľali, že s volejbalom, najmä pre zlé ekonomické podmienky, skončíte.
Viete si predstaviť, že jedného dňa nastane táto chvíľa a vy budete sledovať zápasy naozaj len v pozícii
nestranného diváka?
"Je pravda, bolo obdobie, keď som to chcel ,zabaliť‘. Veľmi ma trápilo, že veľké úspechy klubu neviedli k
spravodlivejšiemu finančnému oceneniu našej práce. Nehovorím, že je teraz lepšie. Dnes cítim väčšiu
zodpovednosť za ľudí v klube, ktorí pre volejbal pracujú a viac menej z neho aj žijú. Veľkú mieru
zodpovednosti cítim voči Ekonomickej univerzite a jej rektorovi profesorovi Sivákovi, ktorý je nielen
veľký priaznivec nášho družstva žien, ale aj ho podporuje. Áno, aj moja činnosť v klube sa raz skončí.
Zatiaľ sa však s tým nezaoberám. Pokiaľ mi zdravie slúži, ešte chcem pomôcť. Na druhej strane, už
cítim väčší stres, ale ako nestranný divák na našich zápasoch, to si naozaj neviem ani predstaviť..."
- Koho by ste radi videli v pozícii svojho nástupcu?
"Už spomínanú, moju dlhoročnú spolupracovníčku Evu Podhornú. Keby chcela, ale nechce."
- Máte nejaké nesplnené prianie?
"Volejbalové sú dve. Mrzí ma, že som sa vo funkcii reprezentačného trénera s československým tímom
neprebojoval do prvej osmičky na MS v Žiline v roku 1986. A druhé - mať konečne pre klub dostatok
financií."

- Dlhé roky ste chodili hrávať tenis. Platí to ešte aj dnes?
"Áno. Od študentských čias cez môj pobyt v Rakúsku, kde som robil dokonca tenisového trénera. Tenis
je pre mňa nielen najväčší koníček, zábava, ale prostriedok na isté udržiavanie si kondície. Pravidelne
raz do týždňa hrávam s mojimi tenisovými partnermi štvorhru, a to v lete i v zime."
- Ako zvyknete relaxovať?
"Relaxácie sú viaceré. Krátko po víťaznom zápase v susednej Kolkárni pri malom pive, v aute pri
šoférovaní, na chatke na Richňave pri Štiavnických Baniach a pri spomínanom tenise."
- Kedysi vás bolo medzi setmi vídať pred halou s cigaretkou v ruke. Dnes je to už menej...
"Pri strese si ešte nejakú dám, ale som len príležitostný fajčiar."
- Sám seba ste označili za Bratislavčana so stredoslovenským srdcom. Ako často chodíte domov do
Ružomberka?
"To sedí úplne aj doteraz. Na Liptov však chodím už veľmi málo. Keď, tak len na hrob mojim rodičom a
súrodencom."
- Vaše narodeniny vždy spadajú do obdobia finále extraligového play-off. Na ktoré si najviac spomínate?
"Najčerstvejšie si spomínam na minulý rok, keď deň po mojich narodeninách sme získali štrnásty titul."
- Čo považujete za väčší úspech - 22 finálových účastí, alebo 14 titulov majstra Slovenska?
"Celkových 22 finále extraligy je mimoriadny úspech a hovorí o koncepčnej práci v klube. Za väčšiu a
trvalú hodnotu však považujem získanie 23 titulov majstra - 9 v československej lige a 14 v extralige."
- V tejto sezóne ste výrazne omladili káder. V niektorej chvíli ste si pomysleli, že káder s vekovým
priemerom 20,1 roka by sa nemusel prebojovať do finále?
"Od začiatku som veril, že sa do finále dostaneme. Napriek tomu, že zo základnej zostavy z minulého
roka zostali len Kóšová, Kuciaková a čiastočne Smataníková. Bolo to ťažšie než po minulé roky, ale veril
som hráčkam a najmä robote trénerov, ktorí od úvodu sezóny pracujú na zlepšovaní sa nášho mladého
družstva. Už postup do finále je ich úspech."
- Radšej dostávate dary alebo obdarovávate? Čo by ste si priali na 70-tku, ak si odmyslíme 15.
majstrovský titul?
"Na dary si nepotrpím, i keď ma vždy potešia od ľudí, ktorých si vážim. Pätnásty titul by bol samozrejme
krásny. Každá zlatá medaila bola v ostatných rokoch ťažko vybojovaná a so súčasným omladeným
kolektívom by bola mimoriadne vzácna."
- Aká bude oslava jubilea? Kto na nej určite nesmie chýbať?
"Nie som zástanca nejakej mimoriadnej, nepotrpím si na to. Navyše, tento vek už nie je veľmi dôvod na
oslavu. Zorganizujem ju až po ukončení finálovej série a samozrejme, že nebudú na nej chýbať hráčky,
tréneri a moji priatelia, ktorých si vážim."
- Vnímate sám seba ako sedemdesiatnika?
"Ani mi tie roky nepripomínajte. Žijem a pracujem predsa s mladými ľuďmi a na roky nemyslím. Len ma
mrzí to číslo..."
LUCIA JEŽÍKOVÁ
KTO JE VLADIMÍR HANČÍK
- NARODENÝ: 16. apríla 1944 v Ružomberku
- KARIÉRA: 12 rokov tréner žien a junioriek v Slávii UK, reprezentačný tréner junioriek a žien Rakúska
(1978 – 1981), reprezentačný tréner žien ČSFR (1984 – 1986), od 1988 predseda VO Slávia UK, od
1991 prezident VK Slávia UK
- TRÉNERSKÉ ÚSPECHY: víťaz PVP 1976, 3. miesto PVP 1974, 3. miesto PEM 1984, trojnásobný
majster ČSFR (1976, 1978 a 1983), 4. miesto na ME 1985 v Holandsku, držiteľ titulu Vzorný tréner, má
bronzové kruhy SOV 2009, strieborné kruhy SOV 2012, vyznamenanie SVF za prínos volejbalu

- STAV: ženatý, syn Martin (41) - tréner súčasného družstva žien Slávie EU
VOLEJBALOVÉ "NAJ"
...KRAJŠIA SPOMIENKA "Na moje juniorské družstvo v roku 1991, ktoré nielen získalo juniorský
federálny titul, ale sa aj prvý raz prebojovalo do celoštátnej ligy."
...VESELŠIA PRÍHODA "Keď sme na sústredení s Petrom Bohunským vo Vyhniach dali našim dvom
žiackym prípravkám povel nastúpiť do "rojnice" k zbieraniu húb a my sme potom celú noc na chatke
strávili ich čistením..."
...BOLESTNEJŠIA PREHRA "Na MS 1986 s
ŽIVOTNÉ "NAJ"
...SPLNENÝ SEN "Postavenie môjho rodinného domu a môj syn, ako aj to, čo sa jemu a mne podarilo
vo volejbale dosiahnuť."
...NENÁVIDENEJŠIA (DOMÁCA) POVINNOSŤ "Sťahovanie."
...VÄČŠIA POCHÚŤKA, KTORÚ VIEM SÁM PRIPRAVIŤ "Hemendex. Keď ma chce niekto iný potešiť,
vie, že nepohrdnem rezňom so zemiakovým šalátom."
Svedomitosť v práci, čestnosť a vernosť ku klubu. Životné krédo VLADIMÍRA HANČÍKA
Volejbal mi priniesol veľa pekných chvíľ, ale aj prehier či sklamaní.
Foto:
Vladimír Hančík má dnes sedemdesiat rokov a to je určite dostatočný dôvod na prípitok.
Prezident volejbalistiek Slávie EU na svojom vyárendovanom mieste v hale Mladosť, z ktorého sleduje
každý zápas svojho tímu. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
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Rozdal všetko

[Téma: Rektor EU; Plus 7 dní; 16/04/2014; 16/2014; s.: 22; VŠIMLI SME SI; LUKÁŠ MILAN]
Premiér Robert Fico za tri mesiace rozdal takmer celú pôvodnú rezervu. Najviac dostali dôchodcovia v
jeho Topoľčanoch
Robert Fico sa prvé tri mesiace tohto roka pred prezidentskými voľbami dosť činil. Priam sa úplne rozdal.
Pôvodne mal v rezerve predsedu vlády z peňazí daňovníkov pridelený jeden a pol milióna eur. Do konca
marca stihol porozdávať 81 percent pôvodnej rezervy určenej na celý rok 2014. Najväčšiu dotáciu udelil
domovu dôchodcov v Topoľčanoch. Na tohtoročnú prevádzku získalo Zariadenie pre seniorov Komfort
bez 160 eur rovných stotisíc.
Nestačilo: Pri vysokom tempe rozdávania bolo jasné, že rezerva vlády dlho nevydrží, a tak Úrad vlády
hneď štyrikrát požiadal o zvýšenie rezervy. Minister financií Peter Kažimír napriek napnutému rozpočtu
súhlasil. ,,Rozpočet rezervy predsedu vlády bol v roku 2014 zvýšený 9. januára, 3. februára, 18. februára
a 25. februára. Finančné krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v iných rozpočtových kapitolách,"
uviedlo ministerstvo financií. Ficova rezerva sa tak pred prezidentskými voľbami razom nafúkla o milión
eur. Dvestotisíc zobrali ministrovi vnútra a zvyšných 800-tisíc vzali nevedno komu. V rozpočtových
opatreniach sa neuvádza zdroj. Fico tak má zatiaľ celkovo 2,58 milióna, z toho však už 1,2 milióna
rozdal.
Dôchodcovia a športovci: Najväčšiu položku medzi podporenými tvoria seniori a mladí športovci.
Desaťtisíce eur získali domovy dôchodcov v Nemšovej, Považanoch, Rakovnici a Solčanoch. Všetky
získali dovedna 551-tisíc eur. Zaujímavou položkou je aj nákup počítačov za desaťtisíc eur pre Jednotu
dôchodcov na Slovensku, ale ešte lepšou položkou je rovných dvanásťtisíc eur na nákup výpočtovej
techniky pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Najčastejšie, ale v menších sumách Fico zo
svojej rezervy podporuje športovcov. Nákup dresov a športových potrieb pre futbalistov, stolných
tenistov, hokejistov, to je najčastejší dôvod. Semtam nejaká obnova trávnika či ihriska alebo šatní. V
takej Strednej odbornej škole na Farského ulici v Bratislave si dokázali vybaviť osemtisíc eur na letenky
na zahraničný stolnotenisový turnaj. Treťou najväčšou oblasťou podpory sú cirkvi. Peniaze išli najmä na
opravu kostolov, ale aj konferenciu o Ľudovítovi Štúrovi. Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a
spoločenských analýz INESS považuje rezervu vlády za chybu v systéme. ,,Rezervy by mali slúžiť na
krízové a katastrofické udalosti. Premiér má natlačenú peňaženku a bez verejnej kontroly rozhoduje,
koho podporí. Je to neefektívny spôsob riešenia problémov," tvrdí Ďurana s tým, že podľa neho nie je
normálne, aby rezerva vlády zastupovala ministerstvo sociálnych vecí. ,,Ministerstvo má dvojmiliardový
rozpočet a nedokáže pomôcť domovom dôchodcov?" pýta sa Ďurana. Ako dodáva, ak by chceli ministri

naozaj nezištne pomáhať, tak môžu zo svojho. ,,Členovia vlády majú celkom slušné príjmy. Avizoval to
už Kiska. Z cudzieho sa ľahko rozdáva," uzatvára Ďurana.
Najmä svojim: Pri bližšom pohľade na podporené projekty sa ukazuje, že niektoré mestá alebo regióny
sú oveľa úspešnejšie. Taká Handlová je asi najpodporovanejšie mesto vzhľadom na počet obyvateľov.
Šikovní sú aj v Humennom, kde primátoruje poslankyňa za Smer Jana Vaľová. Tenisový klub v jej meste
získal 19 940 eur na nákup športového náradia. Samotné mesto Humenné dostalo ešte minulý rok od
Fica 11 500 eur na kamerový systém. Oblastný futbalový zväz v Humennom získal 14 706 eur.
Slovenskému futbalovému zväzu šéfuje Ján Kováčik, ktorý sa, mimochodom, zúčastnil na slávnostnom
obede na podporu kandidáta Fica, hoci pred piatimi rokmi podporoval Ivetu Radičovú.
Kupovanie podpory?: Práve vyjadrenie podpory ,,osobností" v prospech Fica vyvoláva otázky, či za to
niečo dostali. Taký Kováčik cez spoločnosť Forza spoluorganizuje trenčiansky filmový festival Art Film. Z
rezervy primiéra ešte minulý rok získal 25-tisíc eur. Ďalší z podporovateľov Fica je rektor Ekonomickej
univerzity Rudolf Sivák. Ten síce nedostal peniaze priamo, ale jeho vysoká škola ako jediná.
Konkrétne v roku 2013 volejbalový tím Slávia dostal 7 300 eur na turnaj a, teraz pozor, Študentský
parlament Fakulty podnikového manažmentu dostal tento rok 8 617 eur na športovú výbavu, stravu a
pitný režim. To už musí byť veľká kríza, keď sa z rezervy prispieva na pitný režim študentov.
LUKÁŠ MILAN
FOTO:
Kde sú penieze?: Šéfe, vy ste za tri mesiace minuli skoro všetko, čo sme vám dali, čuduje sa minister
financií, v strede, za počítačom. Foto: TASR
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148.
Štedrý Fico: Pred voľbami rozdal takmer všetko z rezervy predsedu
vlády!
[Téma: Rektor EU; pluska.sk; 18/04/2014; Lukáš Milan]
Premiér Robert Fico za tri mesiace rozdal takmer celú pôvodnú rezervu. Najviac dostali dôchodcovia v
jeho Topoľčanoch.
Robert Fico sa prvé tri mesiace tohto roka pred prezidentskými voľbami dosť činil. Priam sa úplne rozdal.
Pôvodne mal v rezerve predsedu vlády z peňazí daňovníkov pridelený jeden a pol milióna eur.
Do konca marca stihol porozdávať 81 percent pôvodnej rezervy určenej na celý rok 2014. Najväčšiu
dotáciu udelil domovu dôchodcov v Topoľčanoch. Na tohtoročnú prevádzku získalo Zariadenie pre
seniorov Komfort bez 160 eur rovných stotisíc.
Nestačilo
Pri vysokom tempe rozdávania bolo jasné, že rezerva vlády dlho nevydrží, a tak Úrad vlády hneď
štyrikrát požiadal o zvýšenie rezervy. Minister financií Peter Kažimír napriek napnutému rozpočtu
súhlasil. "Rozpočet rezervy predsedu vlády bol v roku 2014 zvýšený 9. januára, 3. februára, 18. februára
a 25. februára.
Finančné krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v iných rozpočtových kapitolách," uviedlo
ministerstvo financií. Ficova rezerva sa tak pred prezidentskými voľbami razom nafúkla o milión eur.
Dvestotisíc zobrali ministrovi vnútra a zvyšných 800-tisíc vzali nevedno komu. V rozpočtových
opatreniach sa neuvádza zdroj. Fico tak má zatiaľ celkovo 2,58 milióna, z toho však už 1,2 milióna
rozdal.
Čítajte viac:
Kedy Fico vládne? Premiér sa viac venuje iným aktivitám než riadeniu krajiny
Dôchodcovia a športovci
Najväčšiu položku medzi podporenými tvoria seniori a mladí športovci. Desaťtisíce eur získali domovy
dôchodcov v Nemšovej, Považanoch, Rakovnici a Solčanoch. Všetky získali dovedna 551-tisíc eur.
Zaujímavou položkou je aj nákup počítačov za desaťtisíc eur pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, ale
ešte lepšou položkou je rovných dvanásťtisíc eur na nákup výpočtovej techniky pre Slovenský zväz

protifašistických bojovníkov. Najčastejšie, ale v menších sumách Fico zo svojej rezervy podporuje
športovcov.
Nákup dresov a športových potrieb pre futbalistov, stolných tenistov, hokejistov, to je najčastejší dôvod.
Semtam nejaká obnova trávnika či ihriska alebo šatní.
V takej Strednej odbornej škole na Farského ulici v Bratislave si dokázali vybaviť osemtisíc eur na
letenky na zahraničný stolnotenisový turnaj. Treťou najväčšou oblasťou podpory sú cirkvi. Peniaze išli
najmä na opravu kostolov, ale aj konferenciu o Ľudovítovi Štúrovi. Radovan Ďurana z Inštitútu
ekonomických a spoločenských analýz INESS považuje rezervu vlády za chybu v systéme.
"Rezervy by mali slúžiť na krízové a katastrofické udalosti. Premiér má natlačenú peňaženku a bez
verejnej kontroly rozhoduje, koho podporí. Je to neefektívny spôsob riešenia problémov," tvrdí Ďurana s
tým, že podľa neho nie je normálne, aby rezerva vlády zastupovala ministerstvo sociálnych vecí.
"Ministerstvo má dvojmiliardový rozpočet a nedokáže pomôcť domovom dôchodcov?" pýta sa Ďurana.
Ako dodáva, ak by chceli ministri naozaj nezištne pomáhať, tak môžu zo svojho. "Členovia vlády majú
celkom slušné príjmy. Avizoval to už Kiska. Z cudzieho sa ľahko rozdáva," uzatvára Ďurana.
Najmä svojim
Pri bližšom pohľade na podporené projekty sa ukazuje, že niektoré mestá alebo regióny sú oveľa
úspešnejšie. Taká Handlová je asi najpodporovanejšie mesto vzhľadom na počet obyvateľov. Šikovní sú
aj v Humennom, kde primátoruje poslankyňa za Smer Jana Vaľová. Tenisový klub v jej meste získal 19
940 eur na nákup športového náradia.
Samotné mesto Humenné dostalo ešte minulý rok od Fica 11 500 eur na kamerový systém. Oblastný
futbalový zväz v Humennom získal 14 706 eur. Slovenskému futbalovému zväzu šéfuje Ján Kováčik,
ktorý sa, mimochodom, zúčastnil na slávnostnom obede na podporu kandidáta Fica, hoci pred piatimi
rokmi podporoval Ivetu Radičovú.
Kupovanie podpory?
Práve vyjadrenie podpory "osobností" v prospech Fica vyvoláva otázky, či za to niečo dostali. Taký
Kováčik cez spoločnosť Forza spoluorganizuje trenčiansky filmový festival Art Film. Z rezervy primiéra
ešte minulý rok získal 25-tisíc eur. Ďalší z podporovateľov Fica je rektor Ekonomickej univerzity
Rudolf Sivák. Ten síce nedostal peniaze priamo, ale jeho vysoká škola ako jediná.
Konkrétne v roku 2013 volejbalový tím Slávia dostal 7 300 eur na turnaj a, teraz pozor, Študentský
parlament Fakulty podnikového manažmentu dostal tento rok 8 617 eur na športovú výbavu, stravu a
pitný režim. To už musí byť veľká kríza, keď sa z rezervy prispieva na pitný režim študentov.
Lukáš Milan
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149.

J. M. Barroso má čestný titul

[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 28/04/2014; Správy RTVS; z domova; Jana Masárová]
Jana Košíková, moderátorka: "Ekonomická univerzita v Bratislave udelila predsedovi Európskej
komisie José Manuelovi Barrosovi titul Doctor honoris causa. Rozhodli o tom vedecké rady univerzity.
Akademický titul dostal za zásluhy pre rozvoj Európy, aj za pozitívny vzťah k Slovensku."
Jana Masárová, redaktorka: "José Manuel Barroso sa stal tridsiatou osobnosťou, ktorá si od
Ekonomickej univerzity v Bratislave prevzala diplom s čestným akademickým titulom Doctor honoris
causa."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Boli splnené všetky podmienky, aby
ekonomická univerzita v Bratislave odovzdala a priznala titul Doctor honoris causa José Manuelovi
Barrosovi."
Jana Masárová, redaktorka: "Pri príležitosti návštevy predsedu Európskej komisie sa Ekonomická
univerzita rozhodla udeliť mu tento titul za jeho zásluhy v rámci medzinárodnej spolupráce, rozvoja vedy
a vzdelávania, či podpory demokracie a humanizmu."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Barroso je práve ten človek, ktorý
výrazným spôsobom ovplyvnil tak akademické prostredie v rámci Európy, výrazným spôsobom sa
zaslúžil o rozvoj európskej integrácie a svojim osobnostným profilom, ako aj vzťahom ku Slovensku si

toto ocenenie jednoznačne zaslúžil."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Poznám vašu univerzitu a viem, že profesori, aj vy,
študenti, chcete budovať dobré meno svojej univerzity ako skvelej akademickej tradície, ktorá bude
súčasťou európskej akademickej komunity. Preto vám želám veľa úspechov, aby sa vám to podarilo."
Jana Masárová, redaktorka: "Barroso na svojej prednáške v aule Ekonomickej univerzity vyzdvihol aj
pokroky Slovenska počas jeho členstva v Európskej únii."
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150.

Barroso zavítal na Slovensko, dostal vyznamenanie aj titul

[Téma: Rektor EU; webnoviny.sk; 28/04/2014; Slovensko; SITA]
Šéf Európskej komisie José Manuel Barroso (na snímke) bude obedovať s premiérom Ficom. Foto:
SITA/AP
BRATISLAVA 28. apríla (WEBNOVINY) - Prezident Ivan Gašparovič v pondelok udelil predsedovi
Európskej komisie (EK) José Manuelovi Barrosovi, ktorý je návšteve Slovenska, jedno z najvyšších
štátnych vyznamenaní. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy Barroso od hlavy štátu dostal za mimoriadne
zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch.
"Desať rokov uplynulo odo dňa vstupu Slovenska do Európskej únie. Tých desať rokov nebolo
jednoduchých, dostali sme sa však do spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby sa dodržiavali ľudské a
občianske práva, aby vo svete vládla demokracia," vyhlásil v príhovore Gašparovič.
Na to, aby sme sa do EÚ dostali, sme však podľa prezidenta potrebovali pomoc nielen európskych
krajín, ale aj európskych politikov. José Manuel Barroso urobil podľa Gašparoviča pre vstup Slovenska
do EÚ všetko už v čase, keď bol vo funkcii predsedu portugalskej vlády.
Prezident Ivan Gašparovič (vpravo) vyznamenal šéfa Európskej komisie José Manuela Barrosa (vľavo)
jedným z najvyšších štátnych vyznamenaní - Radom Bieleho dvojkríža II. triedy. Bratislava, 28. apríla
2014. Foto: SITA/AP/CTK
Barrosovi udelili v Bratislave čestný akademický titul
Predsedovi Európskej komisie (EK) Josému Manuelovi Barrosovi na záver dnešnej návštevy Slovenska
udelila Ekonomická univerzita v Bratislave čestný titul Doctor honoris causa.
Podľa univerzitného rektora Rudolfa Siváka si takúto formu vyznamenania zaslúžil ako človek, ktorý
"svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispel k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie
a porozumenia medzi národmi", a to predovšetkým v oblasti európskej integrácie.
Sivák v tejto súvislosti vyzdvihol jeho "hlboké morálne vlastnosti" a "výrazne pozitívny vzťah k
Slovensku". Na podujatí vystúpili s prejavmi aj slovenský podpredseda EK Maroš Šefčovič a predseda
slovenskej vlády Robert Fico, ktorý Barrosa označil za "veľkého podporovateľa rozširovania EÚ".
Samotný šéf EK po zložení slávnostného sľubu a zápise do pamätnej knihy predniesol pred stovkami
študentov a iných hostí prednášku na tému Slovensko v srdci Európy.
Svoju prítomnosť na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave zakončil krátkou diskusiou, v ktorej sa
venoval prínosu Slovenska pre zvyšok EÚ, eurointegračným vyhliadkam Ukrajiny a hodnoteniu svojho
takmer 10-ročného pôsobenia na čele EK.
Slováci by si mali nájsť čas voliť
Šéf Komisie zdôraznil, že potrebujeme jednotu, pretože len vtedy môžeme spolupracovať s globálnymi
partnermi. "Len spoločným úsilím môžeme pôsobiť na globálnej sfére," dodal. Úspech, ktorý Slovensko
vstupom do EÚ dosiahlo, je podľa Barrosa dôkazom toho, čoho je únia schopná a aké má kapacity.
"Nadovšetko je to ale svedectvo toho, čoho je schopné Slovensko," ukončil.
Predseda Európskej komisie Barroso má takisto názor, že Slováci by si koncom mája mali nájsť čas a
mali by sa zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. "Bolo by naozaj výborné, keby
prostredníctvom tohto hlasovania Slováci ukázali, že naďalej majú záujem o otázky EÚ," uviedol šéf
Komisie po rokovaní s premiérom Robertom Ficom.
Barroso zároveň zablahoželal všetkým obyvateľom Slovenska k 10. výročiu vstupu našej krajiny do EÚ.

"Desať rokov po môžeme povedať, že to bol veľký úspech Slovenska. Ste jednou z krajín, ktorej sa
určite darilo dobre, napríklad v súvislosti s príjmom na hlavu," povedal. Barroso je presvedčený, že
Slovensko má pred sebou aj ďalšie úspechy. Fica ubezpečil o jeho osobnej podpore ako aj podpore zo
strany Európskej komisie.
Nestranný predseda eurokomisie
Barroso sa podľa premiéra ukázal ako predseda EK, ktorý je nestranný a ktorému záleží na rozvoji
všetkých členských štátov EÚ. "Chcem vás ubezpečiť, že Slovenská republika je proeurópsky
orientovaná krajina, kde relevantné politické strany majú konsenzus v zásadných otázkach zahraničnej
politiky," poznamenal Fico. Slovensko je podľa neho krajinou, ktorá chce byť dôveryhodným partnerom
únie.
Predsedu Európskej komisie, ktorý do Bratislavy pricestoval pri príležitosti 10. výročia vstupu našej
krajiny do EÚ, v pondelok ešte čaká rokovanie s premiérom Robertom Ficom. Neskôr vystúpi na pôde
Ekonomickej univerzity s prednáškou na tému Slovensko v srdci Európy. Univerzita mu udelí titul
doctor honoris causa. Slovensko sa spolu s ďalšími deviatimi krajinami stalo súčasťou EÚ dňa 1. mája
2004.
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151.

Predseda EK na Slovensku

[Téma: Rektor EU; TA3, 18:30; 28/04/2014; Hlavné správy; z domova; Redakcia a Pavol Kirinovič]
Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: "Slovensko za 10 rokov urobilo obrovský kus roboty. Takýmito
slovami dnes predseda Európskej komisie José Manuel Barroso zhodnotil naše pôsobenie v Európskej
únii. Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do únie Barroso prišiel na oficiálnu návštevu Slovenska.
Stretol sa s prezidentom, premiérom, ale aj so študentmi Ekonomickej univerzity."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "José Manuel Barroso je predsedom Európskej komisie 10 rokov, teda
rovnaký čas, aký je Slovensko členom Európskej únie. Vzácnu zahraničnú návštevu najskôr privítal
prezident Ivan Gašparovič, ktorý Barrosovi udelil vysoké štátne vyznamenanie."
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Je pre mňa veľkou cťou, že na návrh vlády Slovenskej republiky pán
predseda som vám dneska mohol odovzdať jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej
republiky."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Som poctený, že som mohol z vašich rúk prijať toto
vyznamenania a zvlášť v tento čas, kedy oslavujeme 10. výročie od vstupu Slovenska do Európskej
únie. Práve toto je čas, kedy sa môžeme spoločne zamyslieť nielen nad tým, čo bolo, ale aj aká bude
naša budúcnosť."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Potom už kroky predsedu Európskej komisie smerovali na Úrad vlády.
Práve tam sa už začalo hovoriť o vážnej ekonomike a politike. Barroso s Robertom Ficom diskutovali
najmä o Ukrajine a Rusku. Situácia u našich susedov má veľký vplyv na celú Európu. Obaja štátnici sa
zhodli, že zatiaľ únia robí čo môže."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Vyjadrili sme veľké obavy ohľadom situácie na
Ukrajine. Budeme ďalej spolupracovať a budeme sa ďalej snažiť, aby sa dodržiavala Ženevská dohoda."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Barroso sa na Úrade vlády nezdržal dlho. Ponáhľal sa totiž na
Ekonomickú univerzitu, kde si z rúk rektora prevzal titul Doctor honoris causa. Stal sa tak 30.
držiteľom čestného titulu, ktorý dostávajú len tie najvýznamnejšie osobnosti."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Svojím osobnostným profilom, ako aj
vzťahom ku Slovensku si toto ocenenie jednoznačne zaslúži, o čom rozhodli aj vedecké rady
Národohospodárskej fakulty, ako aj Vedecká rada Ekonomickej univerzity."
Pavol Kirinovič, reportér TA3: "Predseda Európskej komisie pri svojej návšteve neobišiel ani študentov.
Práve im venoval svoju prednášku s názvom Slovensko v srdci Európy. Redakcia a Pavol Kirinovič,
TA3."
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152.

IMF: GDP Growth 2014 at 2.3 percent

[Téma: Rektor EU; GoodWill; 25/04/2014; 05/2014; s.: 64; English Annex; TA]
The tempo of growth of Slovakia's economy is forecast to accelerate in 2014, according to the latest
World Economic Outlook released by the International Monetary Fund (IMF). Based on the IMF forecast
published In April, Slovakia's GDP is likely to grow by 2.3 percent in 2014 - up from 0.9 percent in 2013.
The figure is predicted to rise further to 3 percent in the following year. Rector of the University of
Economics in Bratislava Rudolf Sivák does see the growth at more than 2 percent, too. "If current
growth prognoses made by international institutions materialise, then the key export markets for Slovakia
should continue to rise at a moderate pace in 2014, which will have a mildly positive effect on the Slovak
economy," he said at a conference. According to him, the growth of the national economy will be spurred
on by domestic demand as well. But he pointed also to risks for Slovakia's economic growth provided by
current geopolitical situation and deflation threats. TA
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