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1. Ste analytický človek. Vyniknete v IT
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 02/05/2013; s.: 17; NÁJDITE SI PRÁCU S HN; Paulína
Nedavašková]
To, že máte rád turistiku, potvrdzuje, že ste vytrvalý - aj ako zamestnanec, odkazuje porota Michalovi
Fučekovi.
Ste nezamestnaný či absolvent a hľadáte si nové miesto? Projekt HN vám pomôže urobiť dôležitý krok
na trhu práce.
Paulína Nedavašková paulina.nedavaskova@ecopress.sk
Životopis Zabudnite na Europass. Michal Fuček stavil pri životopise na Europass, tento ťah mu však
nevyšiel. Personalisti tvrdia - preferujeme CV, kde ukážete individuálny prístup. Prvá sa k slovu dostáva
Viera Andrásyová z J&T a vysvetlila Michalovi, že predrobené šablóny životopisov sú zmätočné.
Udávajú niekoľko zbytočných kolónok, napríklad názvy ulíc pri adresách škôl, podstatné informácie v
ňom zanikajú. ,,Sama som si musela zvýrazňovať zaujímavosti," približuje Zuzana Kaňuchová z
Profesia.sk. A odporúča Michalovi zmeniť štruktúru, zvýrazniť školu vrátane dennej formy štúdia a opísať
náplň práce v zamestnaniach. Dalibor Slávik ho však chváli za uvedené koníčky. Záľuba vo
vysokohorskej turistike, horská cyklistika a beh po schodoch naznačujú, že Michal je vytrvalý a trpezlivý
zamestnanec.
Prax a skúsenosti Rozpíšte certifikáty i kurzy. ,,Chcel som sa najmä osamostatniť," vysvetľuje Michal,
prečo si vybral štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a rozhodol sa odsťahovať sa z rodnej
Žiliny. Pri štúdiu sa zameral na manažérske rozhodovanie a IT technológie, ktoré by si rád odskúšal aj v
praxi. Doterajšie skúsenosti získal najmä ako predajca spotrebnej elektroniky, naučil sa pritom
komunikovať, ale aj pracovať v tíme. Jeho najväčšou vášňou sú však čísla a k nim smeruje aj ďalšiu
kariéru. ,,Na druhom stupni chcem študovať aktuárstvo a neskôr sa uplatniť ako poistný matematik,"
približuje plány porotcom. Porota mu preto pripomína, že pri PC programoch má uviesť úroveň, na akej
ich ovláda.
Jazykové znalosti Nebojte sa rozprávať. Michal má za sebou študijnopracovný pobyt v USA. Túto
skúsenosť si pochvaľuje, pomohla mu totiž zlepšiť komunikáciu v angličtine, a to sa hodí aj pri predaji
doma. ,,Skúste sa po anglicky rozprávať aj s kamarátmi," radí Michalovi Andrásyová. Priznal sa jej, že
sa občas hanbí rozprávať v cudzom jazyku pred Slovákmi. Podľa poroty sa však musí rozrozprávať.

Vystupovanie Všímajte si aj reč tela. ,,Na to, že ste analytický, technicky zmýšľajúci človek, ma
prekvapuje, že máte takto vyvinutú komunikáciu," hodnotí Michalov prejav Kaňuchová. Zo skúsenosti
vie, že ,,Mat-fyz a IT" uchádzači rozprávajú na pohovoroch menej. ,,Musíte sa len naučiť ,čítať' signály
od ľudí, s ktorými sa rozprávate," vysvetľuje Michalovi. A dodáva, že viac ako za priehradkou v banke
bude vynikať v IT smeroch a pri úlohách.
Meno: Michal Fuček Vek: 23 Bydlisko: Bratislava Požadovaný plat: 3,50 eura/ hodina
Profil uchádzača Michal je študentom Ekonomickej univerzity v odbore manažérske rozhodovanie a
informačné technológie. A donedávna si popri dennom štúdiu privyrábal ako predavač v obchode s
elektronikou. V súčasnosti sa pripravuje na letný pobyt na Malte, kde si chce privyrobiť a zdokonaliť sa v
angličtine ako čašník v hoteli. Po návrate zo zahraničia by si však rád našiel dlhodobú brigádu na
Slovensku. Najlepšie v bankovej administratíve alebo v oblasti predaja, s ktorým už má skúsenosti.
,,Dokážem sa naučiť väčšie množstvo informácií o produktoch v krátkom čase," tvrdí Michal Fuček.
Snímka: HN/Peter Mayer
Rady poroty
Zuzana Kaňuchová, HR manager, Profesia.sk
Viera Andrásyová, personalistka, J&T
Dalibor Slávik, managing partner, Slávik & Stell
1. Vyhnite sa formátu Europass a pripravte si životopis v klasickom Worde.
2. Vynechajte zbytočné informácie ako pohlavie, základná škola, adresy.
3. Rozpíšte náplň svojej práce a nevynechajte ani informáciu, aké produktové školenia ste absolvovali.
4. Nebojte sa rozprávať anglicky aj so svojimi priateľmi.
5. Dávajte si pozor na očný kontakt a skúste sa prezentovať živšie.
Celková známka z pohovoru 3
Hodnotenie pohovoru uchádzačom: ,,Rozšíril som si znalosti pri prejave. Viem, čo treba vyzdvihnúť, ako
sa správne vyjadrovať aj ako si upraviť životopis tak, aby zaujal na prvý pohľad."
Ste personalista alebo zástupca firmy a zaujal vás profil Michala Fučeka? Napíšte na
kariera@ecopress.sk a sprostredkujeme vám kontakt naňho.
Zaujal vás náš projekt? Môže pomôcť práve vám, neváhajte a dajte nám o sebe vedieť. Stačí navštíviť
stránku http://pracashn.hnonline.sk a vyplniť základné údaje alebo napísať redaktorke prílohy Moja
kariéra Paulíne Nedavaškovej na paulina.nedavaskova@ecopress.sk
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2. Vysoké školy NA SLOVENSKU
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 02/05/2013; s.: 2; VZDELÁVANIE; ima]
Študijné zameranie je jedným z najdôležitejších kritérií pre výber vysokej školy. Mnohí sa však rozhodujú
aj podľa typu vysokej školy, či budú študovať na verejnej, súkromnej, štátnej, alebo zahraničnej vysokej
škole.
V súčasnosti sa na Slovensku dá študovať na 20-tich verejných, troch štátnych, trinástich súkromných a
na štyroch pobočkách zahraničných vysokých škôl. Výber je naozaj veľmi rozsiahly. Tieto školy majú
118 fakúlt, i keď sú aj školy, ktoré nemajú žiadnu fakultu.
Verejné vysoké školy
Verejná vysoká škola je verejná a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje zákonom. Na Slovensku má
tento typ škôl najdlhšiu tradíciu, a preto je ich najviac. Medzi najznámejšie patria Univerzita
Komenského, Slovenská technická univerzita, či Ekonomická univerzita - všetky so sídlom v
Bratislave.
Súkromné a štátne VŠ

Pomerne rýchlo narastá počet súkromných vysokých škôl. Tie sú zriadené ako právnická osoba so
súhlasom vlády v mene štátu. Ako príklad možno uviesť Vysokú školu v Sládkovičove, Vysokú školu
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave alebo Vysokú školu ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave. Ďalším typom sú štátne vysoké školy. Tieto sa zameriavajú výlučne na tri
oblasti. Štátne vysoké školy sú vojenské, policajné a zdravotnícke. Konkrétne ide o Akadémiu
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, o Akadémiu Policajného zboru v
Bratislave a o Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.
Zahraničné VŠ
Posledným typom sú zahraničné vysoké školy. Tieto fungujú podľa predpisov štátu ich sídla, ale musia
mať oprávnenie Ministerstva školstva SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenska. O
rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní je potrebné rozhodnúť rovnako, ako v prípade získaného
dokladu o vzdelaní štúdiom v zahraničí. Medzi takéto školy patrí aj Bankovní institut vysoká škola, a. s.
Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. sa školy, okrem horeuvedeného základného členenia, delia aj podľa
charakteru a rozsahu svojej činnosti, a to nasledovne:
- univerzitné vysoké školy,
- odborné vysoké školy,
- vysoké školy.
V praxi sa s týmto delením stretávame najčastejšie. Vidno to priamo z názvu danej školy. Univerzita
vzdeláva vo všetkých troch stupňoch a vykonáva výskum. Odborná VŠ poskytuje vzdelanie prvého
stupňa. Vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelanie prvého a druhého stupňa, nie je začlenená medzi
univerzitné vysoké školy.
(ima), ilustr. foto: shutterstock.com
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3. Študenti budú oslavovať svoj deň
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/05/2013; Bratislava; tasr]
LEGO robota, úlomky meteoritov, či archeologické nálezy. To všetko predstavia študenti a pracovníci
bratislavských univerzít počas Dňa bratislavských vysokoškolákov. Oslavy vyvrcholia pretekmi
osemveslíc na Dunaji.
BRATISLAVA. V sobotu 4. mája Univerzita Komenského (UK) a Slovenská technická univerzita (STU) v
spolupráci s centrom Eurovea oslávia Deň bratislavských vysokoškolákov. Akcia bude mať premiéru a
prinesie niekoľko výstav.
Dopoludnia od 9.00 do 11.00 h archeológovia z UK pri informačnom pulte Eurovey predstavia rôzne
archeologické nálezy.
"Návštevníci sa budú môcť zahrať aj na tajných agentov v hre "šifrovačka" z dielne Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK v čase od 11. 00 do 13. 00," povedala Andrea Kučerová z oddelenia vzťahov s
verejnosťou UK.
Meteorit ako mesto
Astronóm Vladimír Porubčan o jednej popoludní predstaví dva meteority. "Meteorit Košice z roku 2010 je
vzácnym prípadom pádu meteoritu na Slovensko so známou dráhou," povedala pre TASR Kučerová.
Meteorit Rumanová má názov po svojom nálezisku - obci Rumanová, kde po páde ležal viac ako 12.
000 rokov. Kučerová vysvetlila, že sa jedná o jediný nájdený meteorit v 20. storočí na území Slovenska.
V čase od 14.00 do 18.00 Univerzita predstaví aj unikátneho robota Puppy. Ten je členom najnovšej
verzie stavebnice LEGO a celosvetovú premiéru bude mať až v auguste. Okrem tejto novinky pracovníci
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK predvedú zábery z termokamery a vysokorýchlostnej
kamery.
Umenie aj šport
Tí návštevníci, ktorých menej zaujíma veda, alebo technika, budú mať možnosť pozrieť si výstavu
šperkov a keramiky. Autormi sú študenti Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.

Deň bratislavských vysokoškolákov a Univerzitná regata je prvým podujatím svojho druhu na Slovensku.
Hlavným organizátorom je STU v Bratislave. Športovým vyvrcholením dňa budú preteky osemveslíc
tímov UK, STU a Ekonomickej univerzity, ktoré sa začnú o 15.00 na Dunaji.
tasr

Späť na obsah

4. IT-čkar porotu prekvapil. Rozprával (video)
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 02/05/2013; Ekonomika a firmy; Paulína Nedavašková]
HN hľadali prácu Michalovi Fučekovi. Ten by chcel popri škole pracovať v administratíve.
Životopis. Zabudnite na Europass
Michal Fuček stavil pri životopise na formát Europass, tento ťah mu však u poroty celkom nevyšiel.
Všetci traja personalisti tvrdia – preferujeme CV, kde ukážete individuálny prístup, klasický Word je lepší.
Prvá sa k slovu dostáva Viera Andrásyová z J&T a vysvetlila Michalovi, že predrobené šablóny
životopisov sú pre personalistov zmätočné. Okrem toho, že udávajú niekoľko zbytočných kolónok,
napríklad pohlavie, alebo názvy ulíc pri adresách škôl, podstatné informácie o uchádzačovi v ňom
zanikajú.
"Sama som si musela zvýrazňovať zaujímavosti," približuje Zuzana Kaňuchová z Profesia.sk. A
odporúča Michalovi zmeniť štruktúru, zvýrazniť školu vrátane dennej formy štúdia a opísať náplň práce v
zamestnaniach. Dalibor Slávik s kolegyňou súhlasí, ale aby vyzdvihol aj silné stránky Michalovho CV,
chváli ho za uvedené koníčky. "To, ako trávite voľný čas, o vás tiež veľa napovie," hovorí. Záľuba vo
vysokohorskej turistike, horská cyklistika a beh po schodoch naznačujú, že Michal je vytrvalý a trpezlivý
zamestnanec.
Prax a skúsenosti. Rozpíšte certifikáty i kurzy
"Chcel som sa najmä osamostatniť," vysvetľuje Michal, prečo si vybral štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave a rozhodol sa odsťahovať sa z rodnej Žiliny. Pri štúdiu sa zameral na
manažérske rozhodovanie a IT technológie, ktoré by si rád odskúšal aj v praxi. Doterajšie skúsenosti
získal najmä ako predajca spotrebnej elektroniky, naučil sa pritom komunikovať so zákazníkmi, ale aj
pracovať v tíme. Jeho najväčšou vášňou sú však čísla a k nim smeruje aj ďalšiu kariéru.
"Na druhom stupni chcem študovať aktuárstvo a neskôr sa uplatniť ako poistný matematik," približuje
plány porotcom. Informácie znejú logicky, aj preto sa ďalšie otázky personalistov týkajú počítačových
zručností a programov. "Uvádzate softvér Kros, programy Excel a Access, ale chýba používateľská
úroveň," vyčíta Michalovi Kaňuchová. Nadväzuje na pripomienku kolegyne Andrásyovej, ktorej
informácia "dobrá znalosť nástrojov sady MS Office" nepostačuje. "Uveďte aj projekty, pri ktorých ste s
nimi pracovali," dopĺňa personalista Slávik.
Jazykové znalosti. Nebojte sa rozprávať
Michal má za sebou študijno-pracovný pobyt v USA. Túto skúsenosť si pochvaľuje, pomohla mu totiž
zlepšiť komunikáciu v angličtine, a to sa hodí aj pri predaji doma. "Skúste sa po anglicky rozprávať aj s
kamarátmi," radí Michalovi Andrásyová. Priznal sa jej, že sa občas hanbí rozprávať v cudzom jazyku
pred Slovákmi. Podľa poroty sa však musí rozrozprávať.
Vystupovanie. Všímajte si aj reč tela
"Na to, že ste analytický, technicky zmýšľajúci človek, ma prekvapuje, že máte takto vyvinutú
komunikáciu," hodnotí Michalov prejav Kaňuchová. Zo skúsenosti vie, že "Mat-fyz a IT" uchádzači
rozprávajú na pohovoroch menej. Aj keď súhlasí s kolegyňou Andrásyovou, že pri pohovore chýbal očný
kontakt, hodnotí študenta ako príjemného kandidáta. "Musíte sa len naučiť ,čítať' signály od ľudí, s
ktorými rozprávate," vysvetľuje Michalovi. A zároveň dodáva, že viac ako za priehradkou v banke bude
vynikať v technologických smeroch a pri úlohách, pri ktorých treba ísť viac do hĺbky. "Musíte len nabrať
viac sebavedomia pri kontakte s cudzími ľuďmi," uzatvára porotca Slávik.
Profil
Meno: Michal Fuček
Vek: 23 rokov
Bydlisko: Bratislava

Požadovaný plat: 3,50 eura/ hodina
Michal Fuček je študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore manažérske rozhodovanie a
informačné technológie. A donedávna si popri dennom štúdiu privyrábal ako predavač v obchode s
elektronikou. Táto skúsenosť mu pomohla rozvíjať komunikačné zručnosti so zákazníkmi. V súčasnosti
sa pripravuje na letný študijno-pracovný pobyt na Malte, kde si chce privyrobiť a zdokonaliť sa v
angličtine ako čašník v hoteli. Po návrate zo zahraničia by si však rád našiel dlhodobú brigádu na
Slovensku. Najlepšie v bankovej administratíve, alebo v oblasti predaja, s ktorým už má skúsenosti.
Porota
Zuzana Kaňuchová, HR manager, Profesia.sk
Viera Andrásyová, personalistka, J&T
Dalibor Slávik, managing partner, Slávik & Stell
Odporúčania poroty
1. Vyhnite sa formátu Europass a pripravte si životopis v klasickom Worde.
2. Vynechajte zbytočné informácie ako pohlavie, základná škola, adresy.
3. Rozpíšte náplň svojej práce a nevynechajte ani informáciu, aké produktové školenia ste absolvovali.
4. Nebojte sa rozprávať anglicky aj so svojimi priateľmi.
5. Dávajte si pozor na očný kontakt a skúste sa prezentovať živšie.
Celkové hodnotenie: 3
Hodnotenie uchádzačom
"Rozšíril som si znalosti pri prejave. Viem, čo treba vyzdvihnúť, ako sa správne vyjadrovať aj ako si
upraviť životopis tak, aby zaujal na prvý pohľad. A ako na osobnom pohovore presvedčiť
zamestnávateľa, že som najvhodnejší kandidát."
Ste personalista alebo zástupca firmy a zaujal vás profil Michala Fučeka? Napíšte na
kariera@ecopress.sk a sprostredkujeme vám kontakt naňho.
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5. Deň bratislavských vysokoškolákov
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 02/05/2013; Metro dnes; z domova]
Rastislav Iliev, moderátor: "Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita pozývajú v sobotu
od deviatej do osemnástej do Eurovei na Deň bratislavských vysokoškolákov. Akcia bude mať premiéru
a prinesie niekoľko výstav, napríklad rôzne archeologické nálezy či výstavu šperkov a keramiky.
Návštevníci sa budú môcť zahrať aj na tajných agentov v hre Šifrovačka z dielne Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky. Astronóm Vladimír Porubčan o jednej popoludní predstaví dva meteority. Športovým
vyvrcholením dňa budú preteky osemveslív z tímov UK a STU, rovnako ako i Ekonomickej univerzity,
ktoré sa začnú o pätnástej na Dunaji."
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6. Bratislavskí študenti budú oslavovať svoj deň
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 01/05/2013; Bratislava; tasr]
LEGO robota, či meteority. To predstavia univerzity počas Dňa bratislavských vysokoškolákov. Oslavy
vyvrcholia pretekmi osemveslíc na Dunaji.
BRATISLAVA. V sobotu 4. mája Univerzita Komenského (UK) a Slovenská technická univerzita (STU) v
spolupráci s centrom Eurovea oslávia Deň bratislavských vysokoškolákov.
Akcia bude mať premiéru a prinesie niekoľko výstav.
Dopoludnia od 9.00 do 11.00 h archeológovia z UK pri informačnom pulte Eurovey predstavia rôzne
archeologické nálezy.
"Návštevníci sa budú môcť zahrať aj na tajných agentov v hre "šifrovačka" z dielne Fakulty matematiky,

fyziky a informatiky UK v čase od 11. 00 do 13. 00," povedala Andrea Kučerová z oddelenia vzťahov s
verejnosťou UK.
Meteorit ako mesto
Astronóm Vladimír Porubčan o jednej popoludní predstaví dva meteority.
"Meteorit Košice z roku 2010 je vzácnym prípadom pádu meteoritu na Slovensko so známou dráhou,"
povedala pre TASR Kučerová.
Meteorit Rumanová má názov po svojom nálezisku - obci Rumanová, kde po páde ležal viac ako 12.
000 rokov. Kučerová vysvetlila, že sa jedná o jediný nájdený meteorit v 20. storočí na území Slovenska.
V čase od 14.00 do 18.00 Univerzita predstaví aj unikátneho robota Puppy. Ten je členom najnovšej
verzie stavebnice LEGO a celosvetovú premiéru bude mať až v auguste.
Okrem tejto novinky pracovníci Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK predvedú zábery z
termokamery a vysokorýchlostnej kamery.
Umenie aj šport
Tí návštevníci, ktorých menej zaujíma veda, alebo technika, budú mať možnosť pozrieť si výstavu
šperkov a keramiky. Autormi sú študenti Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.
Deň bratislavských vysokoškolákov a Univerzitná regata je prvým podujatím svojho druhu na Slovensku.
Hlavným organizátorom je STU v Bratislave.
Športovým vyvrcholením dňa budú preteky osemveslíc tímov UK, STU a Ekonomickej univerzity, ktoré
sa začnú o 15.00 na Dunaji.
tasr
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7. CAMBRIDGE – OXFORD PO SLOVENSKY
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 06/05/2013; 104/2013; s.: 25; Z DOMOVA; Redakcia]
Historicky prvé preteky osemveslíc študentov a zamestnancov bratislavských univerzít v sobotu vyhrala
Univerzita Komenského. Na trati po Dunaji z Devína do cieľa na úrovni obchodného centra Eurovea bol
jej tím rýchlejší ako tímy Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. V Bratislave
študuje viac ako 62 000 vysokoškolákov. Hlavným organizátorom 1. ročníka Dňa bratislavských
vysokoškolákov bola STU. FOTO TASR/ PAVEL NEUBAUER
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8. Historicky prvú univerzitnú regatu vyhral tím Univerzity Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 04/05/2013; Regióny; TASR]
Historicky prvé preteky osemveslíc študentov a zamestnancov bratislavských univerzít vyhrala
Univerzita Komenského (UK). Na trati po Dunaji z bratislavského Devína do cieľa na úrovni obchodného
centra Eurovea bol jej tím rýchlejší ako tímy Slovenskej technickej univerzity (STU) a Ekonomickej
univerzity (EU). TASR o tom informovala Andrea Hajdúchová zo STU.
"Univerzita Komenského vyštartovala ako prvá a toto prvenstvo si udržala počas celých pretekov.
Slovenská technická univerzita za ňou máličko zaostala, možno o polovicu lode. A Ekonomická
univerzita od polovice trate zaostala trošku viac a nakoniec skončila na treťom mieste," povedala
Hajdúchová.
Bratislavské univerzity týmto založili novú tradíciu a na dnes zorganizovali Deň bratislavských
vysokoškolákov. V rámci neho podľa Hajdúchovej vystupujú na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea
vysokoškolské umelecké súbory.
Slovenská zdravotnícka univerzita predviedla simulovanú záchrannú akciu, STU predstavila tím
študentov Strojníckej fakulty, ktorí zostrojili vlastnú formulu, a tím z Fakulty elektroniky a informatiky,

ktorý programuje robotov. Vysoká škola výtvarných umení organizovala výstavu. UK predstavila práce
študentov Pedagogickej fakulty UK šperky a keramiku, ako aj zbierku meteoritov.
V Bratislave študuje viac ako 62-tisíc vysoškolákov. Hlavným organizátorom prvého ročníka Dňa
bratislavských vysokoškolákov je STU.

Späť na obsah

9. Univerzitnú regatu vyhral tím Univerzity Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 04/05/2013; bratislavskenoviny.sk; TASR]
Historicky prvé preteky osemveslíc študentov a zamestnancov bratislavských univerzít vyhrala
Univerzita Komenského (UK). Na trati po Dunaji z bratislavského Devína do cieľa na úrovni obchodného
centra Eurovea bol jej tím rýchlejší ako tímy Slovenskej technickej univerzity (STU) a Ekonomickej
univerzity (EU).
"Univerzita Komenského vyštartovala ako prvá a toto prvenstvo si udržala počas celých pretekov.
Slovenská technická univerzita za ňou máličko zaostala, možno o polovicu lode. A Ekonomická
univerzita od polovice trate zaostala trošku viac a nakoniec skončila na treťom mieste," informovala
Andrea Hajdúchová zo STU.
Bratislavské univerzity týmto založili novú tradíciu a na dnes zorganizovali Deň bratislavských
vysokoškolákov. V rámci neho podľa Hajdúchovej vystupujú na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea
vysokoškolské umelecké súbory. Slovenská zdravotnícka univerzita predviedla simulovanú záchrannú
akciu, STU predstavila tím študentov Strojníckej fakulty, ktorí zostrojili vlastnú formulu, a tím z Fakulty
elektroniky a informatiky, ktorý programuje robotov. Vysoká škola výtvarných umení organizovala
výstavu. UK predstavila práce študentov Pedagogickej fakulty UK – šperky a keramiku, ako aj zbierku
meteoritov.
V Bratislave študuje viac ako 62.000 vysoškolákov. Hlavným organizátorom prvého ročníka Dňa
bratislavských vysokoškolákov je STU.
(TASR)

Späť na obsah

10. Univerzitnú regatu vyhral tím Univerzity Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/05/2013; Bratislava - Šport; tasr]
Počas dnešného Dňa bratislavských vysokoškolákov prebehli preteky osemveslíc bratislavských
univerzít, ale aj simulovaná záchranná akcia či predstavenie robotov.
BRATISLAVA. Historicky prvé preteky osemveslíc študentov a zamestnancov bratislavských univerzít
vyhrala Univerzita Komenského (UK).
Na trati po Dunaji z bratislavského Devína do cieľa na úrovni obchodného centra Eurovea bol jej tím
rýchlejší ako tímy Slovenskej technickej univerzity (STU) a Ekonomickej univerzity (EU). TASR o tom
informovala Andrea Hajdúchová zo STU.
"Univerzita Komenského vyštartovala ako prvá a toto prvenstvo si udržala počas celých pretekov.
Slovenská technická univerzita za ňou máličko zaostala, možno o polovicu lode. A Ekonomická
univerzita od polovice trate zaostala trošku viac a nakoniec skončila na treťom mieste," povedala
Hajdúchová.
Bratislavské univerzity týmto založili novú tradíciu a na dnes zorganizovali Deň bratislavských
vysokoškolákov. V rámci neho podľa Hajdúchovej vystupujú na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea
vysokoškolské umelecké súbory.
Slovenská zdravotnícka univerzita predviedla simulovanú záchrannú akciu, STU predstavila tím
študentov Strojníckej fakulty, ktorí zostrojili vlastnú formulu, a tím z Fakulty elektroniky a informatiky,
ktorý programuje robotov. Vysoká škola výtvarných umení organizovala výstavu. UK predstavila práce
študentov Pedagogickej fakulty UK šperky a keramiku, ako aj zbierku meteoritov.
V Bratislave študuje viac ako 62.000 vysoškolákov. Hlavným organizátorom prvého ročníka Dňa

bratislavských vysokoškolákov je STU.
Tím z Fakulty elektroniky a informatiky STU predstavoval roboty.
FOTO - SITA
Preteky osemveslíc vyhrala Univerzita Komenského.
FOTO - TASR
Vystúpil aj popredný vysokoškolský folklórny súbor Gymnik.
FOTO - TASR
tasr
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11. Prvú Univerzitnú regatu vyhral tím Univerzity Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 04/05/2013; Regióny; TASR]
V Bratislave študuje viac ako 62.000 vysoškolákov.
Bratislava 4. mája (TASR) - Historicky prvé preteky osemveslíc študentov a zamestnancov
bratislavských univerzít vyhrala Univerzita Komenského (UK). Na trati po Dunaji z bratislavského Devína
do cieľa na úrovni obchodného centra Eurovea bol jej tím rýchlejší ako tímy Slovenskej technickej
univerzity (STU) a Ekonomickej univerzity (EU). TASR o tom informovala Andrea Hajdúchová zo STU.
"Univerzita Komenského vyštartovala ako prvá a toto prvenstvo si udržala počas celých pretekov.
Slovenská technická univerzita za ňou máličko zaostala, možno o polovicu lode. A Ekonomická
univerzita od polovice trate zaostala trošku viac a nakoniec skončila na treťom mieste," povedala
Hajdúchová.
Bratislavské univerzity týmto založili novú tradíciu a na dnes zorganizovali Deň bratislavských
vysokoškolákov. V rámci neho podľa Hajdúchovej vystupujú na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea
vysokoškolské umelecké súbory. Slovenská zdravotnícka univerzita predviedla simulovanú záchrannú
akciu, STU predstavila tím študentov Strojníckej fakulty, ktorí zostrojili vlastnú formulu, a tím z Fakulty
elektroniky a informatiky, ktorý programuje robotov. Vysoká škola výtvarných umení organizovala
výstavu. UK predstavila práce študentov Pedagogickej fakulty UK – šperky a keramiku, ako aj zbierku
meteoritov.
V Bratislave študuje viac ako 62.000 vysoškolákov. Hlavným organizátorom prvého ročníka Dňa
bratislavských vysokoškolákov je STU.
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12. Univerzitnú regatu vyhral tím Univerzity Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 06/05/2013; s.: 6; Bratislava; tasr, khu]
Prvé preteky osemveslíc bratislavských univerzít vyhrala Univerzita Komenského.
BRATISLAVA. V sobotu na Dunaji medzi Devínom a Euroveou súťažili veslárske tímy Ekonomickej
univerzity, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity. "Univerzita Komenského
vyštartovala ako prvá a toto prvenstvo si udržala počas celých pretekov. Slovenská technická univerzita
za ňou máličko zaostala, možno o polovicu lode. A Ekonomická univerzita od polovice trate zaostala
trošku viac a nakoniec skončila na treťom mieste," povedala Andrea Hajdúchová z STU. Preteky sa
konali v rámci prvého Dňa bratislavských vysokoškolákov. Tých je v Bratislave viac než 60-tisíc. Okrem
veslovania študenti predviedli aj simulovanú záchrannú akciu, roboty či folklórne predstavenia
vysokoškolských súborov. (tasr, khu)
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13. Osemveslice na Dunaji

[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 06/05/2013; s.: 10,11; SLOVENSKO; zo]
Na Slovensku vzniká nová tradícia
BRATISLAVA – Dunaj sa v sobotu na chvíľu premenil na Temžu! Konali sa tu totiž prvé študentské
preteky osemveslíc, ktoré sú typické pre zápolenie britských univerzít Cambridge a Oxford.
Sedemkilometrový úsek zdolali veslári z troch bratislavských vysokých škôl za 14 minút a 30 sekúnd.
Víťazstvo si nakoniec vybojoval tím Univerzity Komenského pred študentmi zo Slovenskej technickej
univerzity a pretekármi z Ekonomickej univerzity. (zo)
OSEMVESLICA NA DUNAJI: Sily si zmerali Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita a
Slovenská technická univerzita.
NAJZNÁMEJŠIE PRETEKY: Na Temži si každý rok merajú sily Cambridge a Oxford.
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14. Svadba na majálese aj unikátna regata!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 06/05/2013; s.: 10z; REGIÓNY; Redakcia]
Bratislava má za sebou víkend plný akcií a Nový Čas bol pri tom:
BRATISLAVA - Tomu sa povie poriadne spestrenie svadby! Mladomanželia Andrea (29) a Kit (32) si svoj
veľký deň oživili netradičným spôsobom. Namiesto tradičného únosu nevesty si odbehli za kamarátkou
na majáles. Nielen ten však spestril víkend v hlavnom meste. Okrem koncertov si stovky ľudí pozreli aj
prvú Univerzitnú regatu v Bratislave. Nový Čas dokonca pripevnil aj GOPRO kameru na jednu z troch
lodí, a tak si môžete na webe pozrieť celé preteky z pohľadu posádky Ekonomickej univerzity.
Študenti, zamestnanci a absolventi školy napokon skončili na treťom mieste. Jasným víťazom súťaže,
ktorou sa organizátori inšpirovali v legendárnej regate medzi anglickými školami Oxford a Cambridge,
napokon vyhrala Univerzita Komenského. Trať dlhú 7 km z miesta poniže Devína po sochu Štefánika na
nábreží zvládla za 14 minút. ,,Čakal som napínavejšie preteky, víťazstvo však, samozrejme, teší. Dúfam,
že sa z Univerzitnej regaty stane tradícia, v zahraničí je to totiž bežná vec a na Slovensku to chýbalo,"
povedal Lukáš Babač (28) z víťaznej lode. Rodák z Piešťan sa veslovaniu venuje aj profesionálne. O
mesiac ho čakajú majstrovstvá Európy v dvojskife ľahkých hmotností s Richardom Vančom, zúčastnil sa
aj na olympiáde v Aténach.
PORADIE LODÍ:
1. Univerzita Komenského 14:00 min.
2. Slovenská technická univerzita 14:13 min.
3. Ekonomická univerzita 15:15 min.
Foto:
Posádka Ekonomickej univerzity skončila v regate napokon tretia.
Bratislavčanka Andrea (29) a Angličan Kit si svadobnú hostinu spestrili krátkou návštevou majálesu.
Víťaznú loď Univerzity Komenského posilnil olympionik Lukáš Babač.

Späť na obsah

15. Dunaj spestrila Univerzitná regata
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 06/05/2013; s.: 9b; BRATISLAVA; Redakcia]
Nový Čas bol cez GoPro kameru pri tom
BRATISLAVA - Tomu sa povie premiéra! Hlavné mesto hostilo cez víkend historicky prvú Univerzitnú
regatu, ktorá mala veľký úspech. Založenie novej tradície pretekov osemveslíc sledovali z nábrežia
stovky zvedavcov. Putovný pohár od akademického sochára Milana Lukáča si napokon na rok
privlastnila víťazná Univerzita Komenského. Nový Čas pripevnil pred pretekmi GoPro kameru na loď

Ekonomickej univerzity a preteky si tak z pohľadu jej posádky môžete pozrieť aj vy.
Študenti, zamestnanci a absolventi školy napokon skončili na 3. mieste. Jasným víťazom súťaže, ktorou
sa organizátori inšpirovali v legendárnej regate medzi anglickým Oxfordom a Cambridge, sa stala
Univerzita Komenského. Trať dlhú 7 km z miesta poniže Devína po sochu Štefánika na nábreží zvládla
za 14 minút. ,,Čakal som napínavejšie preteky, víťazstvo však, samozrejme, teší. Dúfam, že sa z
Univerzitnej regaty stane tradícia, v zahraničí je to totiž bežná vec a na Slovensku to chýbalo," povedal
Lukáš Babač (28) z víťaznej lode. Rodák z Piešťan sa veslovaniu venuje aj profesionálne. O mesiac ho
čakajú majstrovstvá Európy v dvojskife ľahkých hmotností s Richardom Vančom, zúčastnil sa aj na
olympiáde v Aténach.
Foto:
Vo víťaznej lodi Univerzity Komenského sedeli dvaja olympionici - Podstupka a Babač.
Posádka Ekonomickej univerzity s GoPro kamerou skončila tretia.
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16. Prekvapenie na majálese: V dave sa objavila nevesta s manželom
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 06/05/2013; Čas.sk; Nový Čas, ači]
Tomu sa povie poriadne spestrenie svadby! Mladomanželia Andrea (29) a Kit (32) si svoj veľký deň
oživili netradičným spôsobom.
Namiesto tradičného únosu nevesty si odbehli za kamarátkou na majáles. Nielen ten však spestril
víkend v hlavnom meste. Okrem koncertov si stovky ľudí pozreli aj prvú Univerzitnú regatu v Bratislave.
Nový Čas dokonca pripevnil aj GOPRO kameru na jednu z troch lodí a tak si môžete na webe pozrieť
celé preteky z pohľadu posádky Ekonomickej univerzity.
Študenti, zamestnanci a absolventi školy napokon skončili na treťom mieste. Jasným víťazom súťaže,
ktorou sa organizátori inšpirovali v legendárnej regate medzi anglickými školami Oxford a Cambridge,
napokon vyhrala Univerzita Komenského. Trať dlhú 7 km z miesta poniže Devína po sochu Štefánika na
nábreží zvládla za 14 minút.
"Čakal som napínavejšie preteky, víťazstvo však, samozrejme, teší. Dúfam, že sa z Univerzitnej regaty
stane tradícia, v zahraničí je to totiž bežná vec a na Slovensku to chýbalo," povedal Lukáš Babač (28) z
víťaznej lode. Rodák z Piešťan sa veslovaniu venuje aj profesionálne. O mesiac ho čakajú majstrovstvá
Európy v dvojskife ľahkých hmotností s Richardom Vančom, zúčastnil sa aj olympiády v Aténach.
PORADIE LODÍ:
1.Univerzita Komenského 14:00 min.
2.Slovenská technická univerzita 14:13 min.
3.Ekonomická univerzita 15:15 min.
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17. Slovenské univerzity si zmerali sily v regate: Víťaz zvládol 7 km za 14 minút
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 05/05/2013; Čas.sk; Nový Čas, ači]
Pretekalo sa na Dunaji! Víťazom prvej Univerzitnej regaty v Bratislave sa stala Univerzita Komenského.
Na rozdiel od tradičných pretekov medzi londýnskym Oxfordom a Cambridge, kde súťažia dve lode, sa
na štart včera postavili až tri. Členovia víťaznej posádky nedali konkurentom z Ekonomickej univerzity
ani vyzývateľom zo Slovenskej technickej univerzity šancu. Trať dlhú 7 km, začínajúcu medzi
Karloveským ramenom a Devínom a končiacu pri soche Štefánika na nábreží, zvládli za 14 minút.
"Čakali sme, že v závere to bude napínavejšie. Urobenie tradície z pretekov je výborný nápad," povedal
člen víťaznej posádky veslár Lukáš Babač, ktorý štartoval aj na letnej olympiáde v Aténach. Sútaž
pritiahla na oba brehy stovky divákov, víťazná loď si na rok privlastnila putovnú trofej od akademického
sochára Milana Lukáča.
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18. Víťaz zvládol 7 km za 14 minút
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 05/05/2013; s.: 6,7; SLOVENSKO; ači]
Historicky prvá regata v Bratislave:
BRATISLAVA - Pretekalo sa na Dunaji! Víťazom prvej Univerzitnej regaty v Bratislave sa stala Univerzita
Komenského. Na rozdiel od tradičných pretekov medzi londýnskym Oxfordom a Cambridge, kde súťažia
dve lode, sa na štart včera postavili až tri.
Členovia víťaznej posádky nedali konkurentom z Ekonomickej univerzity ani vyzývateľom zo
Slovenskej technickej univerzity šancu. Trať dlhú 7 km, začínajúcu medzi Karloveským ramenom a
Devínom a končiacu pri soche Štefánika na nábreží, zvládli za 14 minút. ,,Čakali sme, že v závere to
bude napínavejšie. Urobenie tradície z pretekov je výborný nápad," povedal člen víťaznej posádky veslár
Lukáš Babač, ktorý štartoval aj na letnej olympiáde v Aténach. Sútaž pritiahla na oba brehy stovky
divákov, víťazná loď si na rok privlastnila putovnú trofej od akademického sochára Milana Lukáča. (ači,
foto mah)
REGATA NA DUNAJI: Jasným víťazom sa stala posádka Univerzity Komenského.
OCENENÍ VÍŤAZI: Na pódiu si členovia najlepšej lode prebrali medaily aj putavnú trofej.
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19. Obmedzenie rodinných prídavkov bohatým
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 20:00; 06/05/2013; Správy; z domova]
Jana Balková, moderátorka: "Vláda by mala v najbližších dňoch predstaviť spôsob, ako obmedziť
bohatým rodinné prídavky. Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian potvrdil, že sa tak stane už
prvého januára. Uvažujú o veľmi bohatých rodinách s príjmom na hranici milionárskej dane. Prídavok za
štvrté dieťa by mohol byť vo forme daňového bonusu."
Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce SR (Smer-SD): "Pokiaľ sa týka prídavkov na dieťa, tam
je diskusia o tom, do akej miery má byť to prídavok na dieťa, alebo má to byť daňový bonus."
Jana Balková, moderátorka: "Príjmy bohatých sa od nového roka budú testovať. Ekonóm Ľuboš Pavelka
však hovorí, že vláda nástroje na obmedzenie rozdávania podpory má už teraz. Stačí len využiť už
fungujúci systém ročného zúčtovania."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V ročnom daňovom zúčtovaní
neni predsa problém, aby pribudli tam dve rubriky a bude napísané toľkoto a toľkoto zobral na rodinných
prídavkoch a od určitej hranice príjmu bude musieť tie rodinné prídavky jednoducho v tom ročnom
zúčtovaní vrátiť."
Jana Balková, moderátorka: "Ministerstvo práce považuje návrh na použitie ročného zúčtovania pri
redukcii dávok za nereálny."
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20. Obmedzenie rodinných prídavkov bohatým
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 14:00; 06/05/2013; Správy; z domova]
Kata Martinková, moderátorka: "Vláda by mala v najbližších dňoch predstaviť spôsob, ako obmedziť
bohatým rodinné prídavky. Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian potvrdil, že by sa tak stane
už prvého januára. Uvažujú o veľmi bohatých rodinách s príjmom na hranici milionárskej dane. Prídavok
za štvrté dieťa by mohol byť vo forme daňového bonusu."
Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce SR (Smer-SD): "Pokiaľ sa týka prídavkov na dieťa, tam
je diskusia o tom, do akej miery má byť to prídavok na dieťa, alebo má to byť daňový bonus."
Kata Martinková, moderátorka: "Príjmy bohatých sa od nového roka budú testovať. Ekonóm Ľuboš
Pavelka však hovorí, že vláda nástroje na obmedzenie rozdávania podpory má už teraz. Stačí len využiť

už fungujúci systém ročného zúčtovania."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V ročnom daňovom zúčtovaní
neni predsa problém, aby pribudli tam dve rubriky a bude napísané toľkoto a toľkoto zobral na rodinných
prídavkoch a od určitej hranice príjmu bude musieť tie rodinné prídavky jednoducho v tom ročnom
zúčtovaní vrátiť."
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21. Obmedzenie rodinných prídavkov bohatým
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 22:00; 06/05/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Jana Balková, moderátorka: "Vláda by mala v najbližších dňoch predstaviť spôsob, ako obmedziť
bohatým rodinné prídavky. Štátny tajomník ministerstva práce potvrdil, že o zmene uvažujú od januára a
mala by sa dotknúť rodín s príjmom na hranici milionárskej dane."
Peter Valovič, redaktor: "Najviac peňazí by mala rodina dostať pri narodení prvého dieťaťa, pri ďalších
bude takzvané kočíkovné už zrejme klesať. I také sú plány ministerstva práce podľa štátneho tajomníka
Jozefa Buriana. Uvažujú nad viacerými variantmi, no z podpory vraj nevylúčia ani štvrté dieťa."
Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce SR (Smer-SD): "Pokiaľ sa týka prídavkov na dieťa, tam
je diskusia o tom, do akej miery má byť to prídavok na dieťa, alebo má to byť daňový bonus."
Peter Valovič, redaktor: "Isté je vraj to, že sa príjmy bohatých budú od nového roka testovať. Kým
nefunguje systém UNITAS, chce ministerstvo fungovať na báze čestných vyhlásení a následnej spätnej
kontroly. Odborníčka na sociálnu politiku Ľubica Navrátilová hovorí, že systém treba nastaviť opatrne.
Testovanie totiž nebude zadarmo. Pri zlom nastavení môže štát na drahej administratíve prerobiť."
Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálnu politiku: "Keď sa dá do pohybu pol milióna občanov, to je
nepredstaviteľná agenda a je to drahá agenda."
Peter Valovič, redaktor: "Ekonóm Ľuboš Pavelka však hovorí, že vláda nástroje na obmedzenie
rozdávania podpory má už teraz. Stačí len využiť už fungujúci systém ročného zúčtovania."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Neni predsa problém, aby
pribudli tam dve rubriky a bude napísané toľkoto a toľkoto zobral na rodinných prídavkoch a od určitej
hranice príjmu bude musieť tie rodinné prídavky jednoducho v tom ročnom zúčtovaní vrátiť."
Peter Valovič, redaktor: "Ministerstvo práce považuje návrh na použitie ročného zúčtovania pri redukcii
dávok za nereálny."
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22. Obmedzenie rodinných prídavkov bohatým
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 06/05/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Peter Valovič]
Oto Görner, moderátor: "Vláda by mala v najbližších dňoch predstaviť spôsob, ako obmedziť bohatým
rodinné prídavky. Štátny tajomník ministerstva práce potvrdil, že o zmene uvažujú od januára a mala by
sa dotknúť rodín s príjmom na hranici milionárskej dane."
Peter Valovič, redaktor: "Najviac peňazí by mala rodina dostať pri narodení prvého dieťaťa, pri ďalších
bude takzvané kočíkovné už zrejme klesať. I také sú plány ministerstva práce podľa štátneho tajomníka
Jozefa Buriana. Uvažujú nad viacerými variantmi, no z podpory vraj nevylúčia ani štvrté dieťa."
Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce SR (Smer-SD): "Pokiaľ sa týka prídavkov na dieťa, tam
je diskusia o tom, do akej miery má byť to prídavok na dieťa, alebo má to byť daňový bonus."
Peter Valovič, redaktor: "Isté je vraj to, že sa príjmy bohatých budú od nového roka testovať. Kým
nefunguje systém UNITAS, chce ministerstvo fungovať na báze čestných vyhlásení a následnej spätnej
kontroly. Exminister práce Ľudovít Kaník žiada výsledky."
Ľudovít Kaník, poslanec Národnej rady SR (SDKÚ-DS): "Pán štátny tajomník hovoril aj o sankcionovaní,

o tom, ako sa to bude strhávať zo sociálnych dávok. Len počúvame slová, ani jeden návrh zákona."
Peter Valovič, redaktor: "Odborníčka na sociálnu politiku Ľubica Navrátilová hovorí, že systém treba
nastaviť opatrne. Testovanie totiž nebude zadarmo. Pri zlom nastavení môže štát na drahej
administratíve aj prerobiť."
Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálnu politiku: "Keď sa dá do pohybu pol milióna občanov, to je
nepredstaviteľná agenda a je to drahá agenda."
Peter Valovič, redaktor: "Ekonóm Ľuboš Pavelka však hovorí, že vláda nástroje na obmedzenie
rozdávania podpory má už teraz. Stačí len využiť už fungujúci systém ročného zúčtovania."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Neni predsa problém, aby
pribudli tam dve rubriky a bude napísané toľkoto a toľkoto zobral na rodinných prídavkoch a od určitej
hranice príjmu bude musieť tie rodinné prídavky jednoducho v tom ročnom zúčtovaní vrátiť."
Peter Valovič, redaktor: "Ministerstvo práce považuje návrh na použitie ročného zúčtovania pri redukcii
dávok za nereálny. Spätná kontrola sedemstotisíc ľudí by vraj bola neefektívna. Ministerstvo financií sa
vyjadriť odmietlo."
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23. Univerzitnú regatu vyhral tím Univerzity Komenského (4.5.2013, 19:48)
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 04/05/2013; bratislavskenoviny.sk; TASR]
Historicky prvé preteky osemveslíc študentov a zamestnancov bratislavských univerzít vyhrala
Univerzita Komenského (UK). Na trati po Dunaji z bratislavského Devína do cieľa na úrovni obchodného
centra Eurovea bol jej tím rýchlejší ako tímy Slovenskej technickej univerzity (STU) a Ekonomickej
univerzity (EU).
"Univerzita Komenského vyštartovala ako prvá a toto prvenstvo si udržala počas celých pretekov.
Slovenská technická univerzita za ňou máličko zaostala, možno o polovicu lode. A Ekonomická
univerzita od polovice trate zaostala trošku viac a nakoniec skončila na treťom mieste," informovala
Andrea Hajdúchová zo STU.
Bratislavské univerzity týmto založili novú tradíciu a na dnes zorganizovali Deň bratislavských
vysokoškolákov. V rámci neho podľa Hajdúchovej vystupujú na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea
vysokoškolské umelecké súbory. Slovenská zdravotnícka univerzita predviedla simulovanú záchrannú
akciu, STU predstavila tím študentov Strojníckej fakulty, ktorí zostrojili vlastnú formulu, a tím z Fakulty
elektroniky a informatiky, ktorý programuje robotov. Vysoká škola výtvarných umení organizovala
výstavu. UK predstavila práce študentov Pedagogickej fakulty UK – šperky a keramiku, ako aj zbierku
meteoritov.
V Bratislave študuje viac ako 62.000 vysoškolákov. Hlavným organizátorom prvého ročníka Dňa
bratislavských vysokoškolákov je STU.
(TASR)
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24. Deň bratislavských vysokoškolákov
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 06/05/2013; Metro dnes; z domova]
Rastislav Iliev, moderátor: "Deň bratislavských vysokoškolákov dopadol na výbornú. Historicky prvé
preteky osemveslíc študentov a zamestnancov bratislavských univerzít vyhrala Univerzita Komenského.
Na trati po Dunaji bol jej tím rýchlejší ako tímy Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej
univerzity."
Redaktorka: "Hlavným organizátorom prvého ročníka Dňa bratislavských vysokoškolákov bola
Slovenská technická univerzita. A keďže Bratislava je, okrem iného, aj hlavným mestom
vysokoškolákov, bolo na mieste, aby aj im patril aspoň jeden deň v roku."
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU: "Takže podľa nás je Bratislava naozaj vysokoškolské
mesto, napriek tomu, že je hlavné mesto, niekedy sa to trošku tak vzájomne akoby vylučuje. A my by

sme veľmi radi, keby aj ostatní naši spoluobčania Bratislavy ako vnímali túto skutočnosť pozitívne."
Redaktorka: "Počas slnečného dňa sa na Námestí Milana Rastislava Štefánika predstavili aj
vysokoškolské umelecké súbory. Slovenská zdravotnícka univerzita predviedla simulovanú záchrannú
akciu. STU predstavila tím študentov strojníckej fakulty, ktorí zostrojili vlastnú formulu, a tím z fakulty
elektrotechniky a informatiky, ktorý programuje robotov. Vysoká škola výtvarných umení organizovala
výstavu. Univerzita Komenského predstavila práce študentov pedagogickej fakulty, šperky a keramiku,
ako aj zbierku meteoritov."
Ľubomír Andrassy, riaditeľ Kancelárie primátora Bratislavy: "Bratislava môže byť asi najhrdejším mestom
nielen na Slovensku, ale aj v Európe, pretože v tomto meste žije viac ako osemdesiattisíc
vysokoškolákov a ak si vezmeme celoslovenskú štatistiku, tak takmer štvrtina všetkých mladých ľudí,
ktorí študujú na vysokých školách, majú, či už trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt v Bratislave."
Redaktorka: "Cieľom podujatia bolo zviditeľniť vysokoškolákov v hlavnom meste a založiť tradíciu
stretnutí študentov bratislavských univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerských univerzít zo
zahraničia, napríklad z Prahy, Brna, Viedne a Budapešti."

Späť na obsah

25. Zmeny v sociálnych dávkach
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:30; 09/05/2013; Z prvej ruky; z domova]
Juraj Jedinák, moderátor: "Na plátanie dier v rozpočte pre ďalšie roky v hodnote päťsto miliónov
pripravuje vláda nové opatrenia, začína sa hovoriť o zmenách v sociálnych dávkach, konkrétne v
dávkach pre rodiny s deťmi. Ešte existujú len základné náčrty, ale aj tiež už stihli vyvolať diskusiu. Šetriť
vôbec na rodinných dávkach? Ak áno, akým spôsobom, Brať ich plošne všetkým alebo adresne len
bohatším? Aký to môže mať vplyv na našu budúcnosť? Tak aj o týchto otázkach prišli do štúdia
diskutovať dnešní hostia. Prvým je Ján Dinga, analytik INESS, dobrý deň."
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "Dobrý deň."
Juraj Jedinák, moderátor: "No a druhým hosťom je Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity, vitajte."
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dobrý deň prajem."
Juraj Jedinák, moderátor: "Pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák. Zapojiť sa môžete tradične do diskusie aj
vy, môžete písať buď emailom na adresu slovensko zavináč rozhlas bodka sk alebo SMS-kou na číslo
7773. SMS-ka vo formáte slovensko medzera a váš text. Páni, začnime trošku takou možno aj filozofiou.
Sme teda takí chudobný štát, že na takéto dávky nemáme alebo je to jednoducho luxus a štát takéto
veci nemá platiť vôbec? Pán Dinga?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "No, to či sme chudobný
štát, na to sa môžeme pozrieť z viacerých pohľadov. Keď si porovnáme náš životný štandard povedzme
s Rakúskom alebo Nemeckom, tak určite sme omnoho chudobnejší. Ale ľahko sa na to môžeme pozrieť
z toho pohľadu, že koľko vlastne míňame a koľko zarábame a štát funguje takýmto istým spôsobom. Štát
má jednoducho určité príjmy, ktoré od nás vyberá prostredníctvom daňovo-odvodového zaťaženia a
potom míňa na rôzne veci, financuje zdravotníctvo, dôchodky a financuje takisto rodinnú politiku. No a
faktom je, že štát je deficitný, my stále žijeme na dlh a financujeme sa teda na dlh. No a tento problém
ostáva teraz aj po zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré je platné od nového roku. My stále
žijeme na dlh a stále máme deficit. To znamená, že stále máme vyššie výdavky, ako máme príjmy."
Juraj Jedinák, moderátor: "Čiže z toho chápem dobre, že luxusom je dávať všetkým dávky?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "No, k tomu sa možno
dostaneme neskôr. Tu ide o to, čo má vlastne robiť sociálny systém a čo sa má starať, no že či má
sociálny systém poskytovať dávky všetkým, ktorí si ich vlastne platia aj prostredníctvom daní, alebo či
má byť adresný a solidárny a poskytovať dávky teda len tým, ktorí ich naozaj potrebujú."
Juraj Jedinák, moderátor: "Pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Štát žije,
samozrejme, dlhodobo dvadsať rokov na dlh, pokiaľ príjmy štátneho rozpočtu plánované na rok 2013
majú dosiahnuť trinásť celé deväť miliardy a výdavky sedemnásť miliárd, zistíme, že skutočný deficit
meraný ako pomer príjmov a výdavkov je osemnásť celá dve percenta. Pokiaľ by domácnosť takto mala
dlhodobo žiť, každá domácnosť na Slovensku, že približne dvadsať percent... o dvadsať percent viac

minie ako zarobí, tak samozrejme po niekoľkých rokoch by sa dostala do takého dlhového bremena, že
by jednoducho zaklopali na dvere exekútori. To znamená, plánovaný deficit na rok 2013 je vyše tri
miliardy... tri celé nula osem miliardy eur. To znamená, že za jeden deň sa Slovensko plánuje zadĺžiť
osem a pol miliónmi eur, za hodinu tristopäťdesiatštyri tisícmi a z pol hodinu, koľko bude trvať táto
relácia stosedemdesiatdvatisíc eur. Takže tá konsolidácia verejných financií jednoznačne je na mieste.
Otázne je, komu zobrať, komu ubrať a komu ponechať, samozrejme, peniaze, ktoré predstavujú
základnú funkciu sociálneho štátu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Áno, presne, tak. K tomu sa aj postupne dostaneme. Povedzme teda, že tie
rodinné dávky alebo ako ich nazveme, sú také základné tri. Rodičovský príspevok, to je tých
stodeväťdesiatdeväť eur zhruba, prídavok na dieťa dvadsaťtri a prídavok na starostlivosť o dieťa, to je
dvestotridsať eur mesačne. Možno ešte spomenieme jeden. Ten ale nie je mesačný, ale dáva sa pri
narodení prvého dieťaťa. To je osemstotridsať eur na vlastné prvé tri deti pre všetkých, keď sa narodia.
Ktoré z tých, aspoň základných troch teda škrtnúť? Tá diskusia tu ide, je tu nejaký náčrt, ale zatiaľ nie je
definované, že ktorý z tých príspevkov alebo teda, ako ich upraviť. Takže, pán Dinga?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "No, tie príspevky boli všetky
zavedené s nejakým úmyslom a my sa musíme pozrieť na to, či spĺňajú teda tento účel. A faktom je, že v
súčasnosti sú všetky tieto príspevky vyplácané v rovnakej výške všetkým, ktorí na to majú nárok bez
ohľadu na príjmovo-majetkové pomery. To znamená, že rodiny ministrov poberajú tie isté prídavky na
dieťa ako sociálne slabá rodina, ktorá žije z minimálnej mzdy, prípadne je tvorená nezamestnanými
rodičmi. No a tu práve chýba tá adresnosť a tá sociálnosť toho sociálneho systému, ktorá pri rodinných
dávkach vôbec nie je. Napríklad pri dávkach hendikepovaných, ktorých sme narátali dokopy sedemnásť,
tam je všade testovanie na príjem. To znamená, že ak hendikepovaný človek zarába povedzme tisíc
tristo eur v hrubom, nemá nárok na žiadny z týchto príspevkov, ale pri rodinných dávkach táto adresnosť
vôbec neplatí. A je veľmi omyl sa domnievať, že tí, čo viac platia na daniach, by mali potom od štátu
viacej dostávať. To je z tohto hľadiska nezmysel. Akože, keď nechceme mať vysokú mieru
prerozdeľovania, treba tie dane skôr znižovať a neposkytovať takéto príspevky. Ale tu vlastne dochádza
k zbytočným transferom, keď ľuďom stúpa daňovo odvodové zaťaženie, aby dostávali spätne aj takéto
prídavky, ktoré dostávajú vlastne ale pokrátenú o tú administratívnu záťaž štátu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre. Takže skúsme teda už k tým riešeniam. Ako by ste teda vy navrhovali,
ako by sa to dalo poriešiť?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "No, INESS navrhuje takéto
zmeny v sociálnom systéme už od roku 2006. V minulom roku sme vypracovali analýzu, kde sme sa
snažili naviazať nárok na tieto dávky na životné minimum. Čiže stanovíme nejakú arbitrárne hranicu
napríklad dva celé štyri násobok životného minima, ktorý sme zobrali, pretože takto je to nastavené v
Českej republike už existuje testovanie rodinných prídavkov na príjem. To znamená, že bohatšie rodiny
tam nedostávajú tieto prídavky. No a ak by sme zvolili túto hranicu, tak približne tretina tých lepšie
príjmových skupín alebo tá vrchná tretina by prišla o tieto, povedzme o prídavok na dieťa, o rodičovský
príspevok, čo by prinieslo úsporu, rádovo ak by sme to aplikovali na viacero dávok, tak by to bolo štvrť
miliardy euro približne."
Juraj Jedinák, moderátor: "Pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Samozrejme, každé
to euro má inú hodnotu pre toho, kto zarába málo a inú hodnotu pre toho, kto zarába veľa. Otázne je, čo
je to málo a čo je to veľa, kde nastaviť tú hranicu, že od tejto hranice už nebude mať nárok na rodinné
prídavky, nebude mať nárok na rodičovský príspevok a podobne. Z tohto pohľadu je to veľmi ťažké.
Pokiaľ tuná kolega hovoril o českej republike, možno aj keď trošku odbočím od témy, treba povedať
jednu vec. Od prvého prvý 2013 v Českej republike boli zrušené stropy, to znamená vymeriavacie
základy pre zdravotné odvody. To znamená, u nás ten, kto zarobí desaťtisíc euro, neplatí zdravotné
odvody z príjmu desaťtisíc euro, ale platí maximálne z päťnásobku priemernej mzdy v ekonomike. V
Čechách, keď zarobí desaťtisíc eur, to znamená nejakých dvestopäťdesiattisíc českých korún, tak platí
zdravotné odvody z dvestopäťdesiattisíc českých korún aj on, aj jeho zamestnávateľ a vieme o tom, že
tie zdravotné odvody predstavujú štrnásť percent z hrubej mzdy. Takže pokiaľ si chceme zobrať príklad z
Českej republiky, tak musíme sa pozrieť na to, samozrejmá vec, komplexnejšie. Otázne je, kde nastaviť
tú hranicu, komu zobrať alebo komu zrušiť rodičovský príspevok alebo komu zrušiť tie rodinné prídavky,
ktoré predstavujú v súčasnosti dvadsaťtri eur tuším aj desať centov mesačne."
Juraj Jedinák, moderátor: "Takže, ako ju nastaviť? Minister financií hovoril tritisíc tristo. Z médií prešla aj
informácia dvetisíc päťsto."
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Čím vyššie
nastavíme túto latku, to znamená, pokiaľ sa zameriame na to, že zrušíme rodinné prídavky len tým, ktorí
zarábajú nad tritisíc tristo euro, musíme si uvedomiť, že zasiahneme tým iba malú, veľmi maličkú

skupinu daňovníkov, občanov Slovenska a rodičov, ktorí dostávajú rodinné prídavky. To znamená, že
nad tritisíc tristo euro zarába na Slovensku, myslím, že len zhruba niečo cez jedno percento daňovníkov
a z toho dôvodu ten efekt dosahu na verejné financie, úspora prostriedkov vo verejných financiách bude
úplne zanedbateľná a skôr to bude iba predmetom politického marketingu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Pán Dinga, vy ako sa na to pozeráte na túto možnosť riešenia hranice? Kde
by mohla byť?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "No, túto hranicu bude treba
určiť niekde arbitrárne, tomu sa jednoducho nevyhneme, že niekde tá strata nároku musí nastať a
faktom je, že keď ju nastavíme príliš vysoko, tak k žiadnej úspore teda nepríde. V našej analýze, keď
sme to teda robili na základe českej republiky, sme sa dopočítali k sume tisíc šesť euro a na trojčlennú
rodinu v čistom a tisíc dvestodevätnásť na štvorčlennú euro v čistom. A teraz je to vec diskusie, či je to
teda málo alebo či by to malo byť vyššie, ale tak od tohto sme sa odpichli a tam sme vypočítali tú možnú
úsporu štvrť miliardy euro. Faktom je, že jednoducho niekde budeme musieť tú hranicu nastaviť. No a
treba ešte dodať, že toto škrtanie nie je samoúčelné, to teraz nejde o to, že proste mu to vezmeme
preto, že môžeme. O toto tu nejde. Ide o to, že my máme naozaj deficit verejných financií a to sa
prejavuje tým, že nám stúpa dlh a stúpa nám napríklad aj obsluha nášho dlhu. A faktom je, že od roku
2009 platíme o pol miliardy viacej na obsluhu nášho dlhu, to znamená na úrokoch zo štátneho rozpočtu.
No, platíme viacej dnes ako sme platili pred tým o pol miliardy viac. A to tiež musia prostredníctvom daní
platiť tí ľudia, ktorí platia a ktorí dostávajú aj prídavky na deti napríklad."
Juraj Jedinák, moderátor: "Chcete reagovať, pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ja by som k tomu
len doplnil toľko, že naozaj Slovensko si žije nadpomery. Keď si zoberieme jednu vec. Hovoríme tuná o
priemernej mzde, hovoríme o tom, od ktorej hranice príjmu by mali byť zrušené rodinné prídavky, treba
si uvedomiť jednu vec, že zasiahneme tým aj tú nižšiu strednú vrstvu. Pokiaľ sa bavíme o hranici
tisícdvesto euro čistého príjmu, to znamená asi šesťsto euro na daňovníka, tak sa bavíme o tom, že
zasiahneme naozaj aj tú vrstvu, tú nižšiu strednú vrstvu aj štátnych úradníkov aj tých zamestnancov,
ktorí naozaj teda to euro si musia vážiť v tom rodinnom... každé euro v rodinnom rozpočte veľmi vážiť a
citlivo vynakladať. Druhá vec je, že na Slovensku máme priemerný výsluhový dôchodok u vojakov vyšší
ako je priemerná mzda v národnom hospodárstva. Takéto niečo si naozaj, podľa môjho osobného
názoru, môžu dovoliť len krajiny, ktoré by sme mohli označiť ako vojenské diktatúry. Tak, pokiaľ sa
bavíme o tom, že ideme konsolidovať verejné financie, bavme sa o tom, že rodinné prídavky sú jednou z
mozaiky súboru opatrení na konsolidáciu verejných financií a musí sa to spojiť s ďalšími vecami.
Samozrejme, že tie dosahy sú negatívne a sú veľmi citlivé na jednotlivé cieľové skupiny, ale jednoducho,
či sa nám to páči alebo nepáči, my nemôžeme si dovoliť vytvárať ročne trojmiliardovú sekeru v štátnom
rozpočte. Na to jednoducho Slovensko nemá a určite nechceme ísť ani gréckou ani cyperskou cestou."
Juraj Jedinák, moderátor: "Pán Dinga, ako sa vy na to pozeráte? Čo je vlastne tá stredná vrstva? Lebo
tých povedzme, keby to bolo tých dvetisíc päťsto eur, ako to prišlo mediálne, tak ľuďom povedzme na
Orave sa možno bude zdať, že to sú už bohatí ľudia, lebo tam sú príjmy podstatne nižšie, ale zrejme iný
pohľad je na to povedzme na západnom Slovensku, takže čo je teda stredná vrstva a aj vy si teda
myslíte tak, ako naznačoval pán Pavelka, že môže to zasiahnuť strednú vrstvu?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "No, to závisí tiež od toho
teda, ako definujeme strednú vrstvu a to je jednoducho vždy stanovené nejak arbitrárne. Jednoducho,
keď sa... teda umelo. Keď sa bavíme, teraz mi vypadla niť... Keď sa bavíme v tých ekonomických
reláciách o finančných reláciách, tak jednoducho si stanovíme nejaký príjem a povieme, že toto je
stredná vrstva, hej? A tak keby sme sa pozreli na tie isté príjmy v Bulharsku, tak tam sú tí bohatší ľudia,
keď sa pozrieme v Nemecku, sú to tí menej bohatí. No, tak my operujeme s našimi číslami ako
priemerná mzda, mediánová mzda, čiže tam približne vieme, že to je teda nejaký ten stred, no."
Juraj Jedinák, moderátor: "Čiže môže to teda zasiahnuť našu strednú vrstvu slovenskú?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "Tak, v zásade môže.
Otázka je, ako definujeme, že kto je už ten sociálny prípad, hej? Lebo že či by mal... ak by nemal
dostávať naozaj proste nadštandardne zarábajúca rodina ten istý prídavok ako chudobná rodina, tak či
má povedzme rodina zo strednej vrstvy dostávať ten istý prídavok ako tá chudobnejšia rodina, hej? A
viete, na prídavky sa jednoducho skladáme z daní. A tieto isté rodiny platia napríklad DPH-čku ktorá je o
percento vyššia, ako bola pred niekoľkými rokmi. Takisto platia daň z príjmu, platia sociálne odvody a
platia spotrebné dane a platia množstvo iných daní, hej? Čiže toto je tá širšia otázka, alebo ten širší
problém, že keď si nasčítame všetky dane a odvody, ktoré platíme, tak ľuďom vlastne ostáva menej ako
polovica ich vlastného príjmu. A toto je skutočne problém nie to, že čo štát ľuďom dáva, ale koľko im
toho vlastne berie."

Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, hovorili sme tu o nejakej hranici, či už to bude teda tritisíc tristo alebo
dvetisíc päťsto. Na to si počkáme, kým bude už reálny návrh. Ale dá sa, akým spôsobom by sa to
vlastne teda zisťovalo, pán Pavelka? Je to reálne? Lebo sám, myslím, že pán Burian to hovoril nedávno
v médiách sám, že nemajú na to momentálne systém."
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tu je práve problém
testovania príjmov a na to testovanie príjmov sa treba pozrieť z jedného zorného uhla pohľadu a to, či to
testovanie príjmov sa bude týkať jednotlivca alebo bude sa týkať rodiny alebo bude sa týkať partnerov.
Otázne je, akým spôsobom, čo myslíme tým... touto rodinou, čo myslíme tým, či budeme testovať
individuálny príjem alebo spoločný príjem celej domácnosti. Akonáhle chceme testovať spoločný príjem
celej domácnosti, máme tuná zatiaľ problém technický. Pokiaľ by sme to chceli realizovať cez ročné
zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb, ako si ja myslím, že je najrozumnejšie a najjednoduchšie z
pohľadu štátu, v tomto prípade, pokiaľ by rodinné prídavky boli alebo nárok na rodinné prídavky bol
testovaný cez ročné zúčtovanie daní fyzických osôb, tam potom je, samozrejmá vec potrebné tieto
dávky, ktoré občan dostáva alebo rodič dostáva, potrebné považovať za zálohovú platbu a tie potom
buď ten občan vrátiť s tým nadštandardným príjmom alebo si ich ponechá. Samozrejme, zase sú tam
všelijaké výnimky, preruší prácu, odíde do zahraničia a tak ďalej. Tam možno že bude desať rôznych
kategórií zvláštnych daňovníkov. To by sa ten zákon musel urobiť tak, aby to bolo paušálne platné pre
všetky fyzické osoby, ale takéto testovanie alebo samotestovanie príjmu fyzických osôb pre účely
zachovania alebo odňatia nároku na rodinné prídavky a daňový bonus, samozrejme, lebo ten je s tým
nevyhnutne spojený. Odpočítateľná položka z daňového základu daňovníka na každé dieťa v ročnom
zúčtovaní alebo aj v zálohových platbách dane z príjmu. Takže musíme sa na to pozrieť z tohto pohľadu.
Akonáhle hovoríme o rodinnom testovaní, máme tuná technický problém, systém nie je prepojený. To
znamená, ani daňové úrady ešte v tomto momente nevedia spojiť tie daňové priznania tak, aby potom
takáto platba mohla byť považovaná za zálohovú tých rodinných prídavkov a potom s nárokom na vratku
teda týchto zálohovo prijatých platieb v prospech verejných financií od samotnej fyzickej osoby, ktorá ich
získala."
Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, poďme trošku ďalej k ďalšiemu prípadnému riešeniu, ktoré spomínal
aj premiér. Úprava dávok môže prísť teda aj na základe počtu detí. Ako sa pozeráte na túto možnosť?
Aké sú riziká, prípadne výhody, pán Dinga?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "Tak, to už je otázka rodinnej
politiky. K tomuto sa ťažko nejak ekonomicky vyjadriť. Z nášho hľadiska je najdôležitejšie to, si uvedomiť
tú, nastavenie toho sociálneho systému. Teda, že má byť adresný a solidárny. To, už aké presné je to
prevedenie, že či to dať iba konkrétne na nejaký počet detí, to už je otázka rodinnej politiky, ku ktorej sa
mi ťažko vyjadruje."
Juraj Jedinák, moderátor: "No, pán Pavelka, vy chcete reagovať, tak môžete povedať, nech sa páči."
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ja by som k tomu
ešte jednu vec doplnil. Pokiaľ sa budeme baviť o tom, že budú, dajme tomu, rodinné prídavky alebo
daňový bonus na dieťa obmedzený počtom detí, tak potom treba tú sociálnu politiku rozšíriť aj o
zefektívnenie takzvanej zamestnaneckej prémie, ktorá vlastne umožňuje vrátenie menšej časti, menšej
sumy peňazí ľuďom, ktorí si nemôžu odpočítať daňový bonus napriek tomu, že viac ako pol roka v tej
ekonomike slovenskej odpracovali, ale ich príjem bol natoľko nízky, že po započítaní toho daňového
bonusu by vlastne mali takzvanú negatívnu daň. Takže tam by sa to muselo táto sociálna politika štátu
ešte sústrediť aj na určité úpravy v tej zamestnaneckej prémii,čo by umožnilo zase získať prípadné nové
pracovné miesta a obsadiť a umiestniť na pracovný trh ľudí, ktorí patria medzi najnižšie príjmové skupiny
v ekonomike, alebo ktorí sa teda vyznačujú teda tým, že ich mzdy sú veľmi nízke. A daňový bonus je
efektívny nástroj sociálnej politiky, avšak má to jeden háčik. Daňový bonus môžu využiť, samozrejme,
len tí, ktorí minimálne tých šesť mesiacov v tom kalendárnom roku odpracovali v štáte a platili od vody
do poistného systému. V opačnom prípade ten efekt toho daňového bonusu sa stráca. Pokiaľ by sme
zvýšili váhu toho daňového bonusu v tom balíčku sociálnych funkcií štátu, dôjdeme k jednému záveru a
to k tomu záveru, že ten daňový bonus nevyužijú tí daňovníci, ktorí majú viac ako tri, to znamená štyri a
viac detí, aj pokiaľ by pracovali, pretože vo väčšine prípadov ten, kto má viac ako štyri deti a aj pracuje, s
veľkou pravdepodobnosťou nepatrí medzi najvyššie príjmové skupiny obyvateľstva."
Juraj Jedinák, moderátor: "Reakcia, pán Dinga?"
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "To, či nahradiť súčasné
prídavky daňovým bonusom, ako to môže byť celkom pekná diskusia v momente, keď nebude mať
deficit. Že jednoducho je lepšie nevybrať tú daň od tých ľudí, ako im ju vybrať a potom im ju poskytnúť
prostredníctvom prídavkov. V súčasnosti len nahradiť daňový bonus prídavkami ale nemá zmysel z toho
dôvodu, že nerieši ten hlavný problém, ktorý máme a to je ten dvojmiliardový deficit verejných financií.
Akože my hľadáme teraz tie úspory, ako vlastne vyrovnať ten rozpočet, aby sme míňali toľko, koľko
vyberieme."

Juraj Jedinák, moderátor: "Dobre, ešte sa posuňme trošku ďalej, lebo už sa nám blíži pomaly koniec
relácie. Je tu otázka od našej poslucháčky. Rodiny s deťmi sú najzraniteľnejšia skupina. Kedy sa začne
uvažovať o tom, že je možné brať od dôchodkového veku buď dôchodok alebo plat? Ďakujem.
Poslucháčka nie ďaleko od dôchodku. Pán Pavelka?"
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tak, k tomuto treba
povedať jednu vec. Na Slovensku na rozdiel od Českej republiky máme jednu daňovo-spravodlivú vec.
Pokiaľ daňovník poberá dôchodok, nemôže si uplatniť nezdaniteľné minimum. To znamená, že vlastne
to, čo si môže uplatniť bežný daňovník, nejakých tritisíc šesťstopäťdesiat alebo tritisíc sedemsto euro v
ročnom zúčtovaní dane, si takáto osoba uplatniť nemôže, ktorá je poberateľom starobného dôchodku.
To znamená, z plnej výšky hrubého príjmu zaplatí najprv odvody a potom, čo zostane po odvodoch, z
toho v plnej výške platí daň z príjmu. To je jediný, by som povedal, jediný hendikep toho, keď niekto
pracuje a poberá dôchodok. Druhá vec je dôchodok a príjem v súbehu, aby sme motivovali ľudí, že buď
nech berú teda ten dôchodok a dajme tomu nepracujú alebo pracujú len ako brigádnici alebo výnimočne
a podobne. Môžeme jedine tým spôsobom tak ako je to vo väčšine ekonomík, myslím s výnimkou
Bulharska a Českej republiky, zefektívniť systém a to, že starobné dôchodky zahrnúť do celkového
príjmu, ako to majú v iných krajinách, len s tým rozdielom, že potom by sa musela podstatne zvýšiť
odpočítateľná položka u takýchto daňovníkov a súčasťou takéhoto ale mega opatrenia by muselo byť aj
zavedenie zdravotných odvodov zo starobných dôchodkov po ich predchádzajúcom zvýšení. Aby sa
nám nestalo to, že tu máme desaťtisíce ľudí, ktorí k nám prišli zo zahraničia na staré kolená na
dôchodok na Slovensko a my ich tuná z verejného zdravotníctva im poskytujeme také isté služby ako
občanom, ktorí celý život platili dane a odvody. A to je veľmi chúlostivá otázka, ktorá sa týka v Európskej
únii len troch krajín a to je Slovenska, Česka a Bulharska. Zaujímavé je, že zatiaľ nikto nenašiel odvahu
sa týmto problémom naozaj otvorene bez politického pátosu zaoberať. A spraviť to tak, aby tí, čo naozaj
dostávajú dôchodok niekde na úrovni priemerného alebo mierne nadpriemerného dôchodku, neboli
takýmto drastickým, pomerne drastickým opatrením, to znamená zodvodnením starobných dôchodkov
alebo postihnutím starobných dôchodkov zdravotnými odvodmi zasiahnutí. To znamená, tu nejde o to
zobrať niekomu zo štyristo euro ešte päťdesiat, ale tu ide o to nastaviť spravodlivý systém, ktorý bude
rovnaký a kompatibilný ako je v ostatných ekonomikách Európskej únie."
Juraj Jedinák, moderátor: "Zodpovedali sme asi všetko poslucháčke. Ešte na záver, máme pol minútky.
Pán Dinga. Adresnejšie dávky majú ušetriť tristo miliónov podľa plánov vlády. Nakoľko to vidíte reálne?
Ten úsmev..."
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "No, závisí, nakoľko sa
odhodlajú no. Ako v súčasnosti médiami prebiehajú alebo počúvame rôzne tie sumy. No, zjavne si
testujú terén, že koľko teda ľudia znesú alebo či je nejak politicky akceptovateľné. Ale faktom je, že ak to
nenastavia dosť... alebo ak to nenastavia pomerne reštriktívne, tak sa neušetrí jednoducho tá potrebná
suma. Čiže nedá sa to nastaviť tak, aby to nenahnevalo kopec ľudí, lebo vždy keď niečo škrtnete, vždy
to škrtnete niekomu."
Juraj Jedinák, moderátor: "Fajn. Ďakujem pekne. V štúdiu dnes boli Ján Dinga, analytik INESS a Ľuboš
Pavelka z Ekonomickej univerzity. Dopočutia, dovidenia."
Ľuboš Pavelka, ekonóm, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dopočutia."
Ján Dinga, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS: "Dovidenia."
Juraj Jedinák, moderátor: "No a pekné popoludnie vám ešte želá Juraj Jedinák."
-END
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26. Štipendium aj kontakty. PhD. zvýši kredit
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/05/2013; s.: 15; MOJA KARIÉRA; Paulína Nedavašková,
František Kvarda]
Ak si chcete rozšíriť vzdelanie o doktorandské štúdium, je najvyšší čas podať si prihlášku. Prijímajú sa
od mája.
Paulína Nedavašková, František Kvarda
Šanca študovať v zahraničí, približne 500-eurové štipendium mesačne a teoretické vedomosti, ktoré vám
môžu pomôcť i neskôr v praxi. To všetko môžete získať spolu s titulom PhD. Ministerstvo školstva pre

HN potvrdilo, že záujem o treťostupňové vzdelanie každoročne rastie. Väčšiemu záujmu sa však teší
denná forma štúdia, je bezplatná. Ak sa vám zdá tento smer atraktívny je najvyšší čas podať si prihlášku
- školy ich prijímajú najmä v nasledujúcich týždňoch. Za externé si zaplatíte Doktorandské štúdium je na
Slovensku najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Titul sa dá získať za tri až štyri roky v
prípade denného, alebo za päť rokov externého štúdia. Denní študenti majú zo zákona nárok na
štipendium, naopak, externí doktorandi si za štúdium zaplatia. ,,PhD. študenti pred dizertačnou skúškou
poberajú štipendium vo výške 495 eur za mesiac, po skúške 580 eur," hovorí Rudolf Sivák, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem toho im škola ponúka možnosť využiť ubytovanie v
študentskom domove alebo stravovanie v študentských jedálňach, za ceny rovnaké ako pri bežných
študentoch 1. a 2. stupňa štúdia. Externisti to majú, naopak, o niečo ťažšie. Výšku ročného školného si
pri externom štúdiu určuje každá univerzita sama. A tak sa môže stať, že školné sa takto vyšplhá aj na 2
000 eur. Aj napriek tomu si ho úspešní absolventi pochvaľujú. ,,Počas tohto štúdia som nadobudla
zručnosti, ktoré aktívne využívam aj v praktickej oblasti. A zatraktívnilo mi môj pracovný profil,"
pochvaľuje si Katarína Vydrová, personalistka v agentúre Drill. ,,Ďalší dôvod je získanie nových
kontaktov," dopĺňa ju Anna Sabolová, ktorá sa vďaka ,,druhému titulu" dostala aj na zahraničný študijný
pobyt do Portugalska. Rozhodujú schopnosti Koučka Eva Uhríková z Navigácie v povolaní sa na PhD.
pozerá inak. Myslí si, že toto štúdium v súkromnej sfére nie je veľmi dôležité. ,,Prihliadajú na to skôr
zamestnávatelia z oblasti výskumu či inštitúcií zameraných skôr na vedeckú činnosť," uzatvár Uhríková.
Som úspešná. Aj vďaka tomuto štúdiu
Marína Smolková, hovorkyňa Tatra banky študuje PhD. na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Je to vizitka, že chcem na sebe ďalej pracovať
Je hovorkyňou banky, teda značne ,,komerčnej" inštitúcie, no napriek tomu sa rozhodla pokračovať aj v
akademickom vzdelávaní. Marína Smolková popri práci externe študuje PhD. ,,V práci cítim potrebu
posúvať sa ďalej, školenia alebo odborné konferencie som však už nevnímala ako postačujúce,"
vysvetľuje motiváciu. Priznáva, že PhD. jej dáva zabrať - a ide najmä na úkor voľného času. ,,Popri práci
je to množstvo študijných víkendov či dlhých nocí, niekedy čerpanie dovolenky na prípravu na skúšky,"
hovorí. Ale tento tlak jej neprekáža. ,,Viem, že je to akademický titul, ale po PhD. v ,školskej' kariére
pokračovať nebudem. Z pohľadu súkromnej sféry by malo byť vnímané skôr ako vizitka, že zamestnanec
mal záujem na sebe pracovať a okrem rokov praxe má aj značné teoretické znalosti v odbore,"
uzatvátra. (fnk)
Katarína Vydrová, personalistka z agentúry Drill študovala Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a
Metoda v Trnave
Doktorandúra a materská? Dá sa to skĺbiť
Titul PhD. môžete získať aj počas materskej dovolenky. Živým dôkazom toho je Katarína Vydrová,
personalistka z agentúry Drill. ,,A navyše štúdium zatraktívnilo môj pracovný profil," tvrdí mamička absolventka. Prvotným impulzom, vďaka ktorému sa ,,vrhla" do doktorandúry, bola jej diplomová práca.
,,V nej mi zostali otázky, ktoré som považovala za potrebné zodpovedať a PhD. štúdium jej na to
poskytlo dostatočný priestor". ,,Nadobudla som zručnosti, ktoré v súčasnosti aktívne využívam aj v
praktickej oblasti," zdôrazňuje. No spomína aj na to, že skĺbiť materstvo a doktorandúru - dokonca v
dennej forme - nebolo vždy jednoduché. ,,Vďaka pomoci rodiny sa mi to však podarilo," spomína.
Štipendium, ktoré ako denná študentka dostávala, jej, ako dodáva, ,,pokrylo základné životné výdavky a
náklady na nákup literatúry." (fnk)
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27. Posilnenie ekonomiky cez finančné injekcie EÚ
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 15/05/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Lucia Virostková]
Anna Šípošová, moderátorka: "Dokument o posilnení nášho hospodárskeho rastu kladie na prvé miesto
podporu podnikania a investícií. Vychádza pritom najmä z finančných možností cez európske fondy.
Podľa odborníkov to môže viesť k vytváraniu miest a aktivít, ktoré nevychádzajú z reálnej potreby v
ekonomike. Naopak, pozitívne hodnotia prísľub nezvyšovať dane a ďalšie náklady pre firmy."
Lucia Virostková, redaktorka: "Nakopnúť ekonomiku cez finančné injekcie z Bruselu. To je kľúčový motív
plánu, ktorý vláda predložila Rade solidarity. Podľa českého ekonóma Pavla Kohouta je to síce v čase
prázdnej kasy logický ťah, ale na príklade Španielska či Grécka sa ukázala, že eurodotácie sa
neosvedčili. Spôsobili tlak na rast cien a nákladov a vyžadujú spolufinancovanie štátu aj na nezmyselné
projekty."

Pavel Kohout, český ekonóm: "Ani pre Česko, ani pre Slovensko toto nie je správna cesta ako
postupovať a dotácie môžu mať krátkodobý efekt, pri štatistike počas jedného roku, alebo dvoch, troch
rokov, ale dlhodobo je to cesta, ktorá je kontraproduktívna."
Lucia Virostková, redaktorka: "Pomôcť môže, ak sa nebudú zvyšovať dane a odvody, dodáva český
ekonóm. Podľa dnes zverejneného dokumentu sa vláda zaviaže ďalej zaťaženie firiem nezvyšovať.
Zároveň chce poskytnúť výhodné úvery opäť vďaka európskym nástrojom. Podľa Miroslava Lopatu z
agentúry Premier Consulting Slovensko doteraz takéto možnosti veľmi nevyužívalo, ale hoci sa môžu
čerpať ľahšie než bežné eurofondy, efekt je otázny. Vytvoria či udržia sa totiž aj pracovné miesta, po
ktorých nie je reálny dopyt."
Miroslav Lopata, odborník na eurofondy: "Buď sa to nejako vymyslí na papieri, aby to sedelo, alebo
jednoducho to chvíľku, kým tá podpora bude trvať, tak to ako pracovné miesto bude žiť. No a akonáhle
tá podpora už aktuálna nebude, tak to pracovné miesto bude zrušené."
Lucia Virostková, redaktorka: "Ekonóm Ľuboš Pavelka upozorňuje na ďalšie riziko, potvrdené aj v
minulosti. Výhodnejšie úvery sa zvyknú zneužívať."
Ľuboš Pavelka, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Potom také takzvané,
nazvem to dvojfúrikové firmy, že stavebné firmy zrazu majú prisľúbené záruky s mäkkými podmienkami
a snažia sa získať nejaký mikroúver, tak potom tá politika neni vhodná."
Lucia Virostková, redaktorka: "Rezort hospodárstva tvrdí, že kritériá podpory nastaví tak, aby k
zneužívaniu nedošlo. Celkovo pritom náklady na podporu podnikania vyčíslil na takmer
dvestosedemdesiat miliónov eur, z čoho má zo štátneho rozpočtu pokryť sumou necelých dva a pol
milióna eur."
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28. Anketa: Prečo ste sa rozhodli pre doktorandské štúdium a čo vám prinieslo?
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 16/05/2013; s.: 16; MOJA KARIÉRA; redakcia]
Dagmar Bacová, vedecká pracovníčka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Absolventka PhD.
na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre
Moje prvé štúdium na vysokej škole ma príliš nenapĺňalo, rozhodla som sa preto pridať si ďalší odbor na
tej istej fakulte. Počas štúdia PhD. som dvakrát vycestovala na študijný pobyt do Prahy na Karlovu
univerzitu a na niekoľko konferencií, a vďaka terénnemu výskumu k dizertačnej práci som spoznala
zaujímavých ľudí. Titul som mohla uplatniť v zamestnaní. Ak by som sa však rozhodla neostať na
akademickej pôde, zrejme by som narazila na mantinel, na ktorý naráža mnoho držiteľov PhD. v praxi.
Mária Bohumelová, riaditeľka výskumu a rozvoja v Slovenskej národnej galérii Študentka PhD. na
Vysokej škole manažmentu
Bol to pre mňa prirodzený krok v rámci akademickej kariéry. Ďalším veľmi silným impulzom bolo
kreatívne a odborné prostredie, ktoré vytvárajú kolegovia v Slovenskej národnej galérii. Načasovanie, aj
vzhľadom na tému mojej dizertačnej práce, bolo ideálne. Som na konci prvého roku, moje štúdium by
malo trvať 5 rokov, no ak výskum pôjde dobre, dá sa skončiť aj skôr. Prvý rok bol primárne zameraný na
predmety a ich absolvovanie, takže benefity sa veľmi vyhodnocovať zatiaľ nedajú.
Sergej Avetysian Arménsky študent PhD. na Ekonomickej univerzite
Chcel som študovať v Európskej únii a zistiť, ako to v štáte, ktorý je jej členom, funguje. Druhou vecou
je, že PhD. mi dá hlbšie teoretické znalosti, výskumom sa dostanem k svetovým trendom. Prekvapilo
ma, že veda na Slovensku je na veľmi dobrej úrovni, minimálne v porovnaní s postsovietskymi krajinami.
Teší ma, že nám prednášajú aj zahraniční učitelia - z Česka, Viedne, Francúzska... je to úžasná
možnosť. V každom prípade, to, čo sa naučím, chcem aplikovať do praxe, akademická kariéra nie je
mojím hlavným cieľom.

Späť na obsah

29. Podozrenie z manipulovania cien pohonných látok
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 20:00; 16/05/2013; Správy; zo zahraničia]

Adela Vavrušová, moderátorka: "Motoristi za posledné desaťročie zrejme platili za pohonné látky aj o
tisícky eur viac. Európska komisia podozrieva viacerých ropných gigantov z manipulovania cien ropy.
Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave vysvetľuje, ako energetickí giganti mohli umelo
zvýšiť ceny palív, ktoré sa formujú na komoditných burzách."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Komoditné burzy reagujú na vývoj ponuky a dopytu
na svetových trhoch a na určitých predikciách. No a samozrejme všetko ide cez burzy. To značí, že
pokiaľ sa dá vyvolať umelý dopyt, ktorý vedia urobiť tieto spoločnosti cez možno nejaké nastrčené
jednotky, ponuka a dopyt automaticky reaguje na to, že je zvýšený dopyt, tak sa zdvíhajú hore ceny. Je
všeobecne známe, že v oblasti komodít strategického charakteru, ako je hlavne ropa, zemný plyn, je sila
nadnárodných spoločností typu BP a Shell obrovská a samozrejme záujmy akcionárov týchto
spoločností dneska sú predovšetkým maximalizovať dividendy a už sa nepozerajú na to, akými cestami
sa toto rieši."
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30. Podozrenie z manipulovania cien pohonných látok
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 16/05/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
zo zahraničia; Tamara Lištiaková]
Oto Görner, moderátor: "Za posledné desaťročie motoristi zrejme platili za pohonné látky o tisícky eur
viac. Európska komisia podozrieva viaceré ropné giganty z manipulovania cien ropy. Britská vláda žiada,
aby v prípade dokázania nekalých praktík boli trestne stíhané. Za palivá si v konečnom dôsledku mohli
priplatiť aj Slováci."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Kartelová dohoda, zničenie konkurencie na trhu s pohonnými látkami takto znejú podozrenia ropných gigantov. Európska komisia preto urobila razie vo firmách BP, Royal
Dutch Shell a v nórskom Statoil. S kompetentnými pri vyšetrovaní spolupracuje aj agentúra na tvorbu
cien Platts. Komisia megafirmy podozrieva, že si dohodli ceny, ktoré potom hlásili cenovej agentúre. S
manipuláciami vraj začali v roku 2002 a odvtedy sa ceny pohonných látok napríklad v Británii zvýšili o
viac ako osemdesiat percent. Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave vysvetľuje, ako
energetickí giganti mohli umelo zvýšiť ceny palív, ktoré sa formujú na komoditných burzách."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Komoditné burzy reagujú na vývoj ponuky a dopytu
na svetových trhoch a na určitých predikciách. No a samozrejme všetko ide cez burzy. To značí, že
pokiaľ sa dá vyvolať umelý dopyt, ktorý vedia urobiť tieto spoločnosti cez možno nejaké nastrčené
jednotky, ponuka a dopyt automaticky reaguje na to, že je zvýšený dopyt, tak sa zdvíhajú hore ceny. Je
všeobecne známe, že v oblasti komodít strategického charakteru, ako je hlavne ropa, zemný plyn, je sila
nadnárodných spoločností typu BP a Shell obrovská a samozrejme záujmy akcionárov týchto
spoločností dneska sú predovšetkým maximalizovať dividendy a už sa nepozerajú na to, akými cestami
sa toto rieši."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Britská vláda žiada v prípade dokázania nekalých praktík pre
zodpovedných tresty. Minister pre energetiku Ed Davey."
Ed Davey, britský minister pre energetiku: "Ak sa dokáže, že motoristi a ostatní spotrebitelia doplatili na
manipuláciu na trhu, mali by pocítiť silu zákonov. O tom niet pochýb."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Aj keď ceny pohonných látok sa u nás tvoria inak, sú viazané na Rusko,
aj Slováci mohli za palivá platiť viac. Opäť Peter Baláž."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Dodávky ropy a zemného plynu prechádzajú cez
dlhodobé kontrakty, ktoré máme podpísané s ruskými dodávateľmi, ale pokiaľ by tieto špekulácie boli
dlhodobé a ruské dodávky tiež reflektujú vývoj na svetových trhoch, ktorý je modifikovaný, tak
samozrejme sa tieto špekulácie musia nutne premietnuť aj do vývoja cien na slovenskom trhu."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Ľudia tak mohli dlhé roky zbytočne priplácať nielen za pohonné látky,
vykurovacie oleje, ale v konečnom dôsledku aj za teplo alebo elektrinu. Dodajme, že všetky tri
vyšetrované spoločnosti sa odmietli vyjadriť. Uviedli len, že s úradmi spolupracujú."
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31. V práci sa im darí viac. Vďaka PhD. za menom
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 16/05/2013; redakcia]

Ochota na sebe pracovať a nové kontakty. Doktorandi sa už dávno nevenujú len akademickej praxi.
Veľkú šancu študovať v zahraničí, približne 500-eurové štipendium mesačne a teoretické vedomosti,
ktoré vám môžu pomôcť i neskôr v praxi – aj v súkromnej firme. To všetko môžete získať spolu s titulom
PhD. Ministerstvo školstva pre HN potvrdilo, že záujem o treťostupňové vzdelanie každoročne rastie.
"Počas tohto štúdia som nadobudla zručnosti, ktoré aktívne využívam aj v praktickej oblasti. A
zatraktívnilo mi môj pracovný profil," pochvaľuje si Katarína Vydrová, personalistka v agentúre Drill.
Doktorandské štúdium zvládla počas materskej dovolenky a spoločne s mnohými ďalšími, napríklad
hovorkyňou Tatra banky Marínou Smolkovou, vyvracia fakt, že PhD. je iba pre tých, čo sa chcú
"doživotne" upísať akademickej praxi. "V súkromnej sfére by PhD. malo byť vnímané ako vizitka, že
zamestnanec má záujem na sebe pracovať," myslí si Smolková. "Ďalší dôvod je získanie nových
kontaktov," dopĺňa ju Anna Sabolová, ktorá sa vďaka svojmu "druhému titulu" dostala aj na zahraničný
študijný pobyt do Portugalska.
Marína Smolková,
hovorkyňa Tatra banky
študuje PhD. na Ekonomickej univerzite v Bratislave

PhD. mi berie dovolenku a víkendy. Ale stojí to za to
Je hovorkyňou banky, teda značne "komerčnej" inštitúcie, no napriek tomu sa rozhodla pokračovať aj v
akademickom vzdelávaní. Marína Smolková popri práci externe študuje PhD. na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
"V práci cítim potrebu posúvať sa ďalej, školenia alebo odborné konferencie som však už nevnímala ako
postačujúce," vysvetľuje Smolková svoju motiváciu na získanie druhého titulu za menom.
Priznáva, že PhD. jej dáva zabrať – a ide najmä na úkor voľného času. "Popri práci je to množstvo
študijných víkendov či dlhých nocí počas pracovného týždňa, niekedy čerpanie dovolenky na prípravu na
skúšky," hovorí.
Práve určitý tlak či časový stres však považuje za jeden z mála nástrojov, ako sa popri zamestnaní ďalej
vzdelávať. "Intenzívne pracujúci človek si ťažko nájde doma čas pravidelne si sadnúť nad odbornú
literatúru. Štúdium PhD. teda pre mňa plní najmä motivačnú úlohu."
Smolková jednoznačne tvrdí: Viem, že je to akademický titul , ale po PhD. v "školskej" kariére
pokračovať nebudem. Napriek tomu ho považuje za mimoriadne užitočné aj v komerčnom sektore. "Z
pohľadu súkromnej sféry by malo byť vnímané skôr ako vizitka, že zamestnanec mal záujem na sebe
pracovať a okrem rokov praxe má aj značné teoretické znalosti v odbore," myslí si. A jedným dychom
dodáva – všetko, čo sa kedy naučíme, sa nám raz zíde.
Katarína Vydrová,
personalistka z agentúry Drill
študovala Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Doktorandúra a materská? Dá sa to skĺbiť
Titul PhD. môžete získať aj počas materskej dovolenky. Živým dôkazom toho je Katarína Vydrová,
personalistka z agentúry Drill. Rodičovské povinnosti spojila s doktorandským štúdiom na Filozofickej
fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. "Štúdium zatraktívnilo môj pracovný profil," tvrdí
mamička – absolventka.
Prvotným impulzom, vďaka ktorému sa "vrhla" do doktorandúry, bola jej diplomová práca. "V nej mi
zostali otázky, ktoré som považovala za potrebné zodpovedať a PhD. štúdium mi na to poskytlo
dostatočný priestor". Vydrová hovorí, že ak by sa hneď zaradila do pracovného procesu, k skúmaniu
toho, čo ju zaujímalo, by sa už zrejme nikdy nevrátila.
Okrem toho to, čo sa naučila, podľa nej určite neupadlo do zabudnutia. "Počas PhD. štúdia som
nadobudla zručnosti, ktoré v súčasnosti aktívne využívam aj v praktickej oblasti," zdôrazňuje
personalistka.
No spomína aj na to, že skĺbiť materstvo a doktorandúru – dokonca v dennej forme – nebolo vždy
jednoduché. "Vďaka pomoci rodiny sa mi to však podarilo. Termíny prednášok sa však flexibilne posúvať

nedali, keďže som sa musela prispôsobiť študijným plánom ostatných spolužiakov," spomína.
Štipendium, ktoré ako denná študentka dostávala, jej, ako dodáva, "pokrylo základné životné výdavky a
náklady na nákup odbornej literatúry".

Prečo sa po "magistrovi" či "inžinierovi" oplatí urobiť si aj doktorát? Spýtali sme tých, ktorí k tomu majú
najviac čo povedať. Samotných absolventov. Takmer zhodne tvrdia: neľutujeme to. A za hlavný bonus
považujú možnosť v rámci štúdia vycestovať do zahraničia.
Prečo sa rozhodli pre štúdium PhD. a čo im to prinieslo?
Dagmar Bacová,
vedecká pracovníčka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Absolventka PhD. na Katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre
"PhD. v súkromnom sektore nemusí byť výhrou"
Moje prvé štúdium na vysokej škole ma príliš nenapĺňalo, rozhodla som sa preto pridať si ďalší odbor na
tej istej fakulte. Ten ma už veľmi oslovil, tak som sa rozhodla ísť na doktorát.
Počas štúdia PhD. som dvakrát vycestovala na študijný pobyt do Prahy na Karlovu univerzitu a na
niekoľko konferencií, a vďaka terénnemu výskumu k dizertačnej práci som spoznala aj množstvo
zaujímavých ľudí, ktorých som oslovovala ako svojich respondentov počas niekoľkých výskumných
pobytov v Londýne. Titul som mohla uplatniť v zamestnaní. Ak by som sa však rozhodla neostať na
akademickej pôde, zrejme by som narazila na mantinel, o ktorý naráža mnoho držiteľov PhD. v praxi. Tí
sú často v iných sektoroch označovaní ako prekvalifikovaní, alebo naopak, nepoužiteľní v praxi, keďže
sa celý čas venujú nejakému vedeckému problému, ktorý často nie je prepojený so svetom praxe.
Mária Bohumelová,
riaditeľka výskumu a rozvoja v Slovenskej národnej galérii
Študentka PhD. na Vysokej škole manažmentu
"Každé vzdelanie vás posúva dopredu"
Bol to pre mňa prirodzený krok v rámci mojej akademickej kariéry. Ďalším veľmi silným impulzom bolo
kreatívne a odborné prostredie, ktoré vytvárajú kolegovia v Slovenskej národnej galérii a v neposlednom
rade štúdium ma vždy veľmi bavilo, navyše načasovanie, aj vzhľadom na tému mojej dizertačnej práce,
bolo ideálne. Keďže mám v práci výkonnú funkciu, navyše ma práca neskutočne baví, forma denného
štúdia neprichádzala do úvahy a musela som zvoliť neviem či náročnejšiu, ale rozhodne o niečo dlhšiu
cestu externej formy PhD.
Som na konci prvého roku, moje štúdium by malo trvať 5 rokov, no ak výskum pôjde dobre, dá sa
skončiť aj skôr. Prvý rok bol primárne zameraný na predmety a ich absolvovanie, takže benefity sa veľmi
vyhodnocovať zatiaľ nedajú, no hlavným benefitom sú a aj budú pre mňa informácie a verím, že aj
samotný výstup dizertačnej práce prinesie zadosťučinenie, ak sa aspoň časť dostane do praxe. A som
zástancom teórie, že akákoľvek forma vzdelávania a obohacovania sa o nové poznatky a informácie
človeka posúva dopredu.
Anna Sabolová,
študentka PhD. na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity
"Doktorandúra ma dostala na školu do Lisabonu"
Dôvodom bolo rozšírenie mojich vedomostí, a aj to, že som vedela o možnosti štúdia v zahraničí,
rôznych stážach a výmenných pobytoch vo výskumných ústavoch a na univerzitách, čo ma veľmi lákalo.
Ďalší dôvod je získanie nových kontaktov.
Zúčastnila som sa na ročnom výskumnom výmennom pobyte v zahraničí na Lisabonskej univerzite
ISCTE. Získala som veľa skúseností v oblasti výskumu, prístup k svetovým databázam, publikáciám a
článkom, nové kontakty. Aj na Ekonomickej univerzite máme prístup do kvalitných databáz a k
článkom, ale je to asi polovica z toho, čo bolo v Lisabone. V každom prípade, do budúcnosti bolo PhD.

určite dobrou voľbou a získala som veľa. No mám miernu obavu, že pri hľadaní prace v komerčnom
sektore to – podľa fám, ktoré som kde-tu započula – môže byť aj prekážka, ale to zhodnotím už v blízkej
budúcnosti (smiech).
Sergej Avetysian,
arménsky študent PhD. na Ekonomickej univerzite
Chcel som študovať v Európskej únii a zistiť, ako to v štáte, ktorý je jej členom, funguje. Druhou vecou
je, že PhD. mi dá hlbšie teoretické znalosti, výskumom sa dostanem k svetovým trendom.
Prekvapilo ma, že veda na Slovensku je na veľmi dobrej úrovni, minimálne v porovnaní s
postsovietskymi krajinami. Teší ma, že nám prednášajú aj zahraniční učitelia – z Česka, Viedne,
Francúzska... je to úžasná možnosť. V každom prípade, to, čo sa naučím, chcem aplikovať do praxe,
akademická kariéra nie je mojím hlavným cieľom.
fnk
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32. Esej: Zle rozostavené figúrky na slovenskej šachovnici
[Téma: Ekonomická univerzita; noveslovo.sk; 16/05/2013; ANTON HYKISCH]
Ako starý človek čoraz viac času trávim na chodbách najrôznejších lekárskych ordinácií. Okrem
obvodnej lekárky chodím aspoň k trom ďalším odborným lekárkam. Nedávno som sa dostal ako pacient
aj do Národného onkologického ústavu. Som už vytrénovaný na všeličo. Také preplnené chodby ako v
NOÚ som však ešte nezažil. Predieral som sa na určenú ordináciu cez dav mrzutých ľudí, určené
sedačky a lavice preplnené, všetci ostatní stoja, zúrivo a bez úsmevu, s vetrovkami na rukách, lebo sa
tam nedá pohnúť. Skôr hokejový štadión pred medzištátnym zápasom ako zdravotnícke zariadenie.
Mohol by som rozprávať príbehy celých predpoludní. Pred ordináciami sa čaká nie hodiny, ale neraz pol
dňa, vlastne celý pracovný deň – áno, od siedmej ráno, a na rad sa dostanete po 14. hodine, bez obeda,
lebo miesto pred ordináciou opustiť nemôžete, čo ak medzitým sestrička vyvolá vaše meno?
Na vine nie sú lekári ani sestričky, ani riaditelia polikliník a nemocníc. Robia, čo môžu. Na vine je
posadnutosť dosiahnuť akademický titul, pochváliť sa, mať univerzitne vzdelaného synáčika či dcérenku.
Píšem posadnutosť, lebo rodičom čerta záleží na skutočných potrebách nášho života, o realite
uplatnenia nemajú predstavu. Vedia len jedno, musíme mať študované deti. Jedno, čo skončia, len aby
skončili. A potom rýchlo – registrovať ich na úrade práce ako nezamestnaných.
Opozícia sa v parlamente bavká tým, že odvoláva ministra školstva. Toho, ktorý sa odvážil povedať, že
kráľ je nahý. Povedal, že na početných vysokých školách, štátnych i súkromných, vychovávame
odborníkov, ale odborníkov pre nič a na nič. Máme priveľa vysokých škôl, "univerzít". Pomaly už v
každom okresnom meste sídli v opustených budovách nejaká súkromná vysoká škola, kde sa živia
čudesní kváziodborníci. Za slušné platy a poriadne školné vyrábajú univerzitne vzdelaných slovenských
občanov. Vysoká škola sa stala biznisom. Stačí si zobrať úver na renováciu prebytočného majetku
mesta alebo niektorého ministerstva, premaľovať fasádu, vytvoriť študovne a nasadiť poriadne vysoké
školné. Bol by v tom čert, aby vysoká školička nepriniesla majiteľom zisk! Neznečisťujeme prostredie.
Znečisťujeme však univerzitné vzdelanie na Slovensku. Kým celé dediny nemôžu získať mladého lekára,
kým okresné mestá musia rušiť celé nemocnice, zatiaľ naše vysoké školy chrlia stovky, tisícky
absolventov, armádu nezamestnaných. Máme toľko politológov, mediálnych expertov, ekonomických
manažérov, právnikov, psychológov, scénografov, dramaturgov, že by sme nimi mohli dláždiť ulice.
Ulice, aj štvorprúdovky, čo vedú k obrovským fabrickým halám našich automobiliek.
Na hlavu obyvateľa máme najvyššiu produkciu automobilov na svete. Na tú istú hlavu obyvateľa máme
tucty neumiestniteľných vysokoškolákov. Tragikomické.
Naša populácia starne, priemerný vek Slovákov je kdesi v horšej časti európskeho rebríčka.
Nemáme dosť lekárov, sestričiek, laborantov. Nemáme dosť inžinierov, technikov, údržbárov.
Nevieme zabezpečiť údržbu našich chorľavých telesných schránok. A nevieme zabezpečiť ani
rozbehnutú výrobu automobilov, stavby diaľnic, nové byty, opravy domov, čo nám padajú na hlavy.
Nerozvíjame našu infraštruktúru na úroveň 21. storočia.
Polovička všeobecných (obvodných) lekárov sú ľudia v dôchodkovom veku! Ak by čo len polovica z nich
chcela odísť do dôchodku, celý systém obvodných lekárov by skolaboval. Na obyčajné vyšetrenie
chrípky by sa objednávalo. Na mnohé operácie sa čakajú roky! Mladého lekára na dedinu nedostanete,
hoci im ponúkajú byty. Niet stomatológov. Budeme naveky štrbaví alebo budeme chodiť do Nemecka,
aby nám za drahé peniaze dali plombu?
Za socializmu existovali umiestenky. Nemilé byrokratické opatrenie, ale aspoň sčasti plnilo svoj účel.
Dnes žijeme v trhovej ekonomike a koríme sa božstvu deregulácie. Výsledkom sú prepchané chodby
pred ordináciami, straty pracovného času a nervové šoky na oboch stranách. Nervózni sú lekári aj
pacienti.
Zázračná ruka trhu akoby bola naraz u nás ochrnula. Prečo školíme za naše dane absolventov, ktorí sú

na trhu práce neuplatniteľní?
Na nášho suseda Viktora Orbána sa všeobecne nadáva. EÚ ho kritizuje, lebo porušuje sväté pravidlá
liberalizácie. Rozhodol, že študovať za verejné peniaze bude len ten vysokoškolák, ktorý sa zaviaže, že
po promócii ostane pracovať niekoľko rokov doma v Maďarsku. Jednoduché ako facka. Ibaže v Bruseli
sú inej mienky. Orbán porušuje pravidlá voľného pohybu osôb.
Pred chvíľou som si pozrel na internete video. Prednášku na Ekonomickej univerzite v Bratislave
prerušili študenti, odtlačili prednášateľa a vedľa katedry predviedli tanečnú kreáciu s primeraným
anglickým hudobným sprievodom. Pre niekoho príjemná zábava. Prečo by študentky či študenti
nerelaxovali počas nudných prednášok?
Mňa toto video pobavilo len trošilinka. Skôr ma znepokojilo. Ako budú tieto z ekonomických vied
znudené budúce ekonómky a ekonómovia riešiť v Bratislave či v Bruseli krachy bánk kdesi na Cypre či v
Portugalsku? Zatancujú pri okrúhlom stole Európskej komisie? Bude ich vôbec zaujímať menová únia či
banková regulácia?
Môže zodpovedný chirurg pracujúci s dnešnými sofistikovanými technologickými prístrojmi, kde nepatrný
zlý pohyb môže zapríčiniť katastrofu, smrť, čo len na chvíľku zabudnúť na kvantum poznatkov zo šiestich
rokov štúdia? Môže existovať bez najvnútornejšieho zanietenia, bez lásky k svojmu povolaniu (nie
zamestnaniu!), poslaniu? Čo považujú za svoje poslanie tie tucty dnešných ekonómok, psychologičiek,
právnikov, čo sa potĺkajú (česť výnimkám!) na nespočetných fakultách neprírodovedných a
netechnických smerov? University Dance Groups nás nevyvedú z krízy, nepomôžu nášmu rozvoju.
Spomeniete si na trojicu psychologičiek z televízneho Paneláka? Pracovníčky psychologickej poradne si
nevedia poradiť s vlastnými životmi. Modely negatívneho správania – a nie vzory na nasledovanie.
Bez nových lekárok a lekárov, inžinierov a inžinierok, bez ľudí s opravdivou túžbou rukolapne zmeniť
pomery okolo seba, bez autorov konkrétnych zmien – sa nepohneme ďalej. Len sa budeme šmýkať po
šikmej ploche malicherných osobných záujmov.
Nedávno som bol na súkromnej vysokej škole na besede študentov s ministrom zahraničných vecí a
európskych záležitostí. Po fundovanom improvizovanom výklade ministra sa z desiatich dopytov z
obecenstva iba tri dotkli Slovenska a Európy. Sedemdesiat percent študentiek a študentov sa takmer
obviňujúco obracalo na ministra, kedy ich ministerstvo príjme do zamestnania a do ktorých krajín by sa
im páčilo nastúpiť do diplomatických služieb. Falošná predstava o diplomacii, zdedená skôr zo zlých
filmov, než skutočný záujem.
Sám som kedysi vyštudoval obdobu Ekonomickej univerzity. Svoje štúdium som považoval za solídnu
prípravu na život. Poznanie reality sveta, kde sa za politikou a kultúrou skrývajú tajomné a nie vždy
identifikované ekonomické procesy. Tie treba poznať, neustále sledovať, overovať. Z čísel, štatistík,
časových radov, menových kurzov, HDP vyčítať tvár spoločnosti, štátu, jeho zdravie či príznaky krízy.
Práve tak ako lekár vie z hodnôt krvného testu či kriviek EKG dostať obraz o celkovom stave pacienta
pred sebou.
Po celý život sa venujem humanitným disciplínam. Ibaže tie nemôžu byť módnym artiklom.
Silnie vo mne pocit, že v globále máme dosť odborníkov. Máme však zle rozostavené šachové figúrky.
Niekde je ich prebytok, niekde chýbajú. Nie sú na správnych miestach.
Za socializmu – ak odhliadneme od základného predmetu výučby marxizmu-leninizmu – boli
preferované technické a prírodovedné smery. Ekonomické a politické vedy boli prísne limitované.
Právnické vzdelanie malo numerus clausus. Pravdaže, boli za tým politické dôvody.
Dnes sme utiekli do druhého extrému. Prírodovedné a technické štúdiá sa dostali na pokraj záujmu
širokej verejnosti. Spoločenskovedné smery sú predimenzované. Šlágrom je štúdium manažmentu
všetkých možných zameraní. Narástla popularita politológie. Podľa mnohých – nie celkom bezdôvodne –
ide o teoretické odvary či komentovanie každodenných politických aktivít, a to často veľmi pochybnej
dôkazovej hodnoty. Začas som politológiu prednášal a viem, o čom hovorím. Sám som si vytvoril teóriu
globálnych problémov a bol z toho predmet štúdia. Aj knihu som napísal. Ibaže národ nemôžu tvoriť
samí politológovia. Moji najúspešnejší žiaci sú hovorcovia ministerstiev či úradov. Ani jeden sa nestal
poslancom, ani ministrom. Všetci nemôžu byť ministrami.
Osobitná kapitola sú právnici. Kedysi odmietaná vrstva, pre komunistický režim neveľmi vhodná, pokiaľ
nezaprela svoje odveké princípy a neslúžila verne režimu.
Dnešné absolventky a absolventi právnických fakúlt zväčša nie sú v službách štátu. Zmenené vlastnícke
pomery dali zelenú komerčným právnikom, uplatnia sa v občianskom a trestnom práve. Z právnického
vzdelania sa stal zdroj nemalých príjmov. Platy sudcov a ich starobné dôchodky sa nedajú porovnať s
príjmami iných skupín obyvateľstva. Máme staronové odvetvia podnikania, advokátske kancelárie s
nevídaným finančným obratom. Striasa ma, keď vidím bývalého sudcu, ktorý sa stal zrazu obhajcom
mnohonásobného vraha, ktorého predtým súdil. Ako advokát viacej zarobí.
Kvantitatívny rast, túžba po honore a vidina veľkých zárobkov veľmi rýchlo skorumpovali väčšinu
sudcovského a právnického stavu. Nebudem sa rozširovať o všeobecnej nedôvere ostatného
obyvateľstva k sudcom a súdom všeobecne. Strata morálnej prestíže je očividná. Zo zamýšľaných
tvorcov a ochrancov noriem ako výrazu morálky sa stali v našom kapitalizme aktívni demoralizátori. Čím
viacej právnikov okolo nás, tým viacej sa právo stáva nevymáhateľným.
Osobitná kapitola je rola právnikov v slovenskej politike. Každý ekonóm pri štúdiu prechádza aj
predmetmi so základmi práva. Obávam sa, že opačným smerom to nefunguje. Už dvadsať rokov máme
príležitosť pozorovať právnikov v politike a najmä ich príslovečnú neznalosť ekonomiky. Nedávne
vyhlásenia rôznych nových spasiteľov, zakladateľov nových politických strán či platforiem sú len

dôkazom naivity a obludného deficitu ekonomických znalostí a poznania medzinárodných vzťahov.
Neviem, čím to je, ale politizujúci právnici nosia v sebe akúsi črtu mesianizmu. Pocit, že oni jediní môžu
svet zmeniť k lepšiemu podľa nejakých presných paragrafov. Všetko vyriešia legislatíva, paragrafy,
odseky, odvolávky, novelizácie... Nakoniec však každodenný život ukáže, že žiadna legislatíva život
národa nezlepší, ak sa najprv nezlepšia sami legislatívci a s nimi aj všetci občania. Štáty môžu zmeniť
len mravne vyspelí občania kontinuálnym budovaním, prácou k vytýčenému cieľu – a nie hra slov v
zákonoch.
Z nedávnych slovenských dejín máme príklad právnika, lídra významnej politickej strany. Nejasnými
rečami o hviezdičkách a stoličkách nakoniec odmietol úsilie vlastného národa o proklamovanie štátnej
suverenity. Mali sme tiež premiéra právnika s diktátorským syndrómom, ktorý pokryl amnestiou únoscov
syna vtedajšej hlavy štátu. Príklady právnej absurdity.
Dnes ma uráža (a zrejme nie som sám), ak mladý právnik, štylizujúci sa ako vševedko, ktorý je –
obrazne povedané – v politike týždeň aj s cestou, v médiách sebavedome vyhlasuje, že kandiduje za
prezidenta Slovenskej republiky. Tento mladý muž pre Slovensko nič nevykonal, nanajvýš s povýšeným
výrazom opustil stranu, ktorá ho urobila poslancom. Pánu doktorovi by nezaškodilo trocha skromnosti!
Figúrky na slovenskej šachovnici sú akosi zle rozostavené. Pešiaci sa chabrú na miesta strelcov, veží či
jazdcov, nevraviac už o dáme. Pričom od dobrých pešiakov záleží veľa. Ak ich nestratíme, môžeme
vyhrávať aj zložité súboje na záver partie.
Nakoniec sa pozrime na šachovnicu umenia. Tam je tiež čudná zostava. Máme stovky spisovateľov,
výtvarníkov, hudobníkov, hercov a herečiek. V masmédiách každý večer iba herci a herečky. Z tých
najmä tzv. zabávači, celebrity, moderátori. Komerčné televízie si ich platia, čert to vezmi. Verejnoprávna
televízia ich platí z peňazí platcov daní a poplatkov. Prečo len zabávači, herci? Po veľkej reklame som si
pozrel Milujem Slovensko. Licencovaný program zo zahraničia. Obdoba beží aj v maďarskej televízii.
Tam súťažia žiaci škôl v znalostiach o svojej vlasti. Slovenská verzia relácie neslúži svojmu názvu. Tímy
mladých sú tam, aby tlieskali úbohým gagom slovenských celebrít. Je to hitparáda hercov – herečiek –
moderátorov – celebrít, a nie Slovenska. Tie porozvešané slovenské vlajky a štátne znaky sú len
kulisou, podnožím na sebapropagáciu skupinky zabávačov. Nemilujem také Slovensko, lebo to nie je
Slovensko. Stačilo. Viackrát nezapnem.
Potrebujeme kvalitne vzdelaných odborníkov. Oveľa viacej lekárov, prírodovedcov, inžinierov. Oveľa
menej politológov, manažérov, právnikov, moderátorov, zabávačov. Slovensko musí mať na európskej
šachovnici tak rozostavený tím, aby mohol občas aj nejakú partiu vyhrať. Správnych ľudí na správnych
miestach.
ANTON HYKISCH
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33. Svetová banka má záujem o absolventov EU
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 17/05/2013; Aktuality.sk; SITA]
Absolventi Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave majú možnosť začať svoju kariéru v skupine
Svetovej banky (The World Bank Group). Tá sa snaží v rámci Young Professionals Program (YPP)
oslovovať nádejných kandidátov z tohto regiónu.
Svetová banka im ponúka možnosť využiť vedomosti a získať skúsenosti pri riešení projektov, ktoré sa
týkajú financií, ekonomiky, vzdelávania, či manažmentu prírodných zdrojov. Na stretnutí so študentmi
EU v Bratislave, ktoré bolo 15. mája, o tom informovali Roberto Amorosino, Senior Recruitment Officer
Svetovej banky (WB), a Jens Broll, Human Resources Officer Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC).
"Hľadáme kvalifikovaných a motivovaných ľudí vo veku do 32 rokov. Naše tímy, ktoré pôsobia v
mnohých regiónoch sveta, si zakladajú na rôznorodosti svojich členov nielen čo sa týka ich
profesionálnych schopností, ale aj akademického vzdelania a kultúry," povedal Roberto Amorosino. Od
vzniku programu sa doň zapojilo už 1 500 ľudí, z ktorých mnohí sa následne vo Svetovej banke aj
zamestnali a zastávajú v nej významné manažérske pozície.
Svetová banka očakáva, že okrem vynikajúcich odborných a jazykových znalostí budú kandidáti aj
vyvíjať vlastnú aktivitu. "Je nevyhnutné sledovať informácie o pripravovaných projektoch, ktoré
pravidelne zverejňujeme a aktívne sa zaujímať o možnosť zapojiť sa do ich realizácie," upozornil Jens
Broll z IFC. Tá sa ako súčasť Svetovej banky zameriava na rozvojové projekty súkromného sektora.
Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo podporuje aktivity svojich študentov, doktorandov a
absolventov nielen v oblasti vzdelávania v rámci jednotlivých študijných programov, ale aj pri získavaní
odborných a jazykových vedomostí v zahraničí. Univerzita ponúka študentom výučbu viac ako 80
predmetov v cudzích jazykoch, umožňuje im v spolupráci s viacerými prestížnymi univerzitami v
zahraničí získať diplom či absolvovať študijné pobyty na zahraničných univerzitách. Na univerzite trvale
pôsobia uznávaní odborníci z praxe aj zo zahraničných univerzít. Doktorandi EU v Bratislave majú

okrem iného možnosť získavať praktické skúsenosti na stážach v centrále OECD v Paríži, informovala
agentúru SITA vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU Lucia Gunišová.
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34. Svetová banka má záujem o absolventov EU
[Téma: Ekonomická univerzita; zenskyweb.sk; 18/05/2013; Redakcia]
Svetová banka v rámci Young Professionals Program (YPP) oslovuje nádejných kandidátov z tohto
regiónu.
Absolventi Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave majú možnosť začať svoju kariéru v skupine
Svetovej banky (The World Bank Group). Tá sa snaží v rámci Young Professionals Program (YPP)
oslovovať nádejných kandidátov z tohto regiónu.
Svetová banka im ponúka možnosť využiť vedomosti a získať skúsenosti pri riešení projektov, ktoré sa
týkajú financií, ekonomiky, vzdelávania, či manažmentu prírodných zdrojov. Na stretnutí so študentmi
EU v Bratislave, ktoré bolo 15. mája, o tom informovali Roberto Amorosino, Senior Recruitment Officer
Svetovej banky (WB), a Jens Broll, Human Resources Officer Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC).
"Hľadáme kvalifikovaných a motivovaných ľudí vo veku do 32 rokov. Naše tímy, ktoré pôsobia v
mnohých regiónoch sveta, si zakladajú na rôznorodosti svojich členov nielen čo sa týka ich
profesionálnych schopností, ale aj akademického vzdelania a kultúry," povedal Roberto Amorosino. Od
vzniku programu sa doň zapojilo už 1 500 ľudí, z ktorých mnohí sa následne vo Svetovej banke aj
zamestnali a zastávajú v nej významné manažérske pozície.
Svetová banka očakáva, že okrem vynikajúcich odborných a jazykových znalostí budú kandidáti aj
vyvíjať vlastnú aktivitu. "Je nevyhnutné sledovať informácie o pripravovaných projektoch, ktoré
pravidelne zverejňujeme a aktívne sa zaujímať o možnosť zapojiť sa do ich realizácie," upozornil Jens
Broll z IFC. Tá sa ako súčasť Svetovej banky zameriava na rozvojové projekty súkromného sektora.
Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo podporuje aktivity svojich študentov, doktorandov a
absolventov nielen v oblasti vzdelávania v rámci jednotlivých študijných programov, ale aj pri získavaní
odborných a jazykových vedomostí v zahraničí. Univerzita ponúka študentom výučbu viac ako 80
predmetov v cudzích jazykoch, umožňuje im v spolupráci s viacerými prestížnymi univerzitami v
zahraničí získať diplom či absolvovať študijné pobyty na zahraničných univerzitách. Na univerzite trvale
pôsobia uznávaní odborníci z praxe aj zo zahraničných univerzít. Doktorandi EU v Bratislave majú
okrem iného možnosť získavať praktické skúsenosti na stážach v centrále OECD v Paríži, informovala
agentúru SITA vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU Lucia Gunišová.
Zdroj - SITA
Foto: SITA/Gabriel Kuchta
-END
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35. Sprísnia sa pravidlá pre pobočky vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 20/05/2013; s.: 2,3; správy; Daniela Balážová]
Daniela Balážová(c) Bratislava
Pobočku vysokej školy má na Slovensku pomaly každé väčšie mesto, v súčasnosti je ich asi 90. Na
Slovensko je to priveľa. Podmienky na ich fungovanie sa majú sprísniť a ich počet sa zrejme zníži.
Výučba na detašovaných pracoviskách, bez ohľadu na to, či sa v nich učí len v externej alebo aj v
dennej forme, má byť rovnaká ako v alma mater v sídle školy. Aj pobočky majú mať knižnice, študovne
so základnou literatúrou a zabezpečeného garanta, ale najmenej troch učiteľov. Na to, či sa tam naozaj
vyučuje za rovnakých podmienok ako v sídle školy, bude po novom viac dohliadať Akreditačná komisia.
Ak pobočka nebude požadované kritériá spĺňať, môže prísť o akreditáciu. Takmer sto pobočiek vysokých
škôl a univerzít je podľa predsedu Akreditačnej komisie veľa. "Je to vysoko nadmerný počet, Slovensko
toľko detašovaných pracovísk nepotrebuje," hovorí Ľubor Fišera s tým, že najviac ich je v oblastiach
manažment a sociálna práca. Akreditačná komisia sa pobočkami vysokých škôl začala zaoberať už pred
troma rokmi. Pre každú žiadala osobitný akreditačný spis. Niektorým vysokým školám sa to nepáčilo.
"Ale robili sme to a odvtedy sa zo 140 detašovaných pracovísk podarilo zísť na 90," hovorí predseda

komisie. Veľkou motiváciou na vytváranie pobočiek verejných vysokých škôl je snaha získať čo najviac
študentov. Systém financovania verejných vysokých škôl je totiž nastavený tak, že školy dostávajú väčší
podiel peňazí podľa počtu študentov, ako podľa vedeckých výsledkov či výskumnej činnosti. "Netvrdím,
že výkonnostný model je zlý, Rada vysokých škôl ho vždy podporovala. Ale pripisovať takú veľkú váhu
počtu študentov je neúnosné. Likviduje to školy, ktoré okrem vyučovania robia aj výskum," tvrdí
predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško.
Pobočky nebudú mať úľavy
Po zavedení prísnejších pravidiel komplexnej akreditácie študijných programov vysokých škôl, ktorou
majú školy prejsť budúci rok, sa počet detašovaných pracovísk bude zrejme znižovať. Pripúšťa to aj
rezort školstva. "V rámci akreditačného spisu k študijnému programu je vysoká škola povinná predkladať
aj podklady týkajúce sa materiálneho, technického, priestorového a informačného zabezpečenia štúdia.
Ak má záujem poskytovať vzdelávanie mimo miesta sídla fakulty, podklady sa predkladajú za jednotlivé
pracoviská a komisia ich vyhodnocuje," uviedol hovorca ministra Michal Kaliňák. "Detašované
pracoviská budú musieť splniť podmienky, ako sú na vysokej škole, preto veríme, že sa zvýši ich kvalita.
V konečnom dôsledku sa zrejme zníži aj ich počet, pretože nebudú mať dostatok garantov na to, aby
zabezpečovali to isté ako ich materská škola," hovorí predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško.
Podľa Fišeru z Akreditačnej komisie musia 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. "Budeme vyžadovať
príslušného garanta, 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 4 či 5 detašovaných pracovísk a budú mať na to
päť učiteľov. Tí len veľmi ťažko môžu byť v sobotu na dvoch alebo troch miestach," dodáva Fišera.
O sociálnu prácu už nie je záujem
Väčšina oslovených verejných vysokých škôl sa k plneniu nových pravidiel akreditácie zatiaľ nevyjadruje,
niektoré zas dávajú najavo, že fungujúce pobočky si chcú zachovať. Žilinská univerzita má napríklad
Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a pobočku v Prievidzi. "Obe pracoviská sú výborne
materiálne a personálne zabezpečené na uskutočňovanie štúdia. Obidve sú samozrejme akreditované
samostatne," uviedol prorektor pre vzdelávanie Milan Trunkvalter. Fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave majú 6 akreditovaných pracovísk mimo Bratislavy. "Je na rozhodnutí príslušnej fakulty, ktorá
na pracovisku zabezpečuje štúdium, či sa rozhodne pokračovať vo výučbe v týchto strediskách a
navrhne ich na akreditáciu," uviedla Lucia Gunišová z komunikačného odboru univerzity. Všetky
pobočky podľa nej už v súčasnosti spĺňajú kritériá akreditácie. "Štúdium na týchto pracoviskách je plne
zabezpečované učiteľmi Ekonomickej univerzity v Bratislave a štúdium je preto rovnaké, ako v sídle
univerzity," dodala. Znižovanie počtu detašovaných pracovísk avizuje zatiaľ len súkromná Vysoká škola
sv. Alžbety v Bratislave, ktorá od štátu nedostáva financie. Záujem o štúdium sociálnej práce totiž klesol.
"Do budúcej akreditácie predložíme nižší počet detašovaných pracovísk, pretože v externom štúdiu v
sociálnych vedách je trh relatívne nasýtený. Záujem v zdravotníckych odboroch však stále prevyšuje
naše možnosti," uviedol hovorca školy Ivan Bielik.
Spomedzi oslovených súkromných vysokých škôl sa k detašovaným pracoviskám vyjadrila aj Vysoká
škola manažmentu v Trenčíne. Podľa Branislava Zlochu z oddelenia marketingu obe pobočky ich školy
kritériá akreditácie spĺňajú. Fungovanie pobočiek súkromných škôl a ich udržanie závisí podľa neho od
záujmu ľudí o školu, keďže sú financovaní z príjmov zo školného. Celkovo však budúcnosť vidí vo
vzdelávaní na diaľku, cez počítač. "Detašované pracoviská pôjdu postupne do úzadia aj pre vysoké
náklady," dodáva. Podľa Smieška je rozšírenie dištančného vzdelávania zatiaľ hudbou budúcnosti.
Vyžaduje si totiž nielen kvalitné technické zabezpečenie a vybavenie škôl, ale aj potenciálnych
uchádzačov.
Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča si prenajíma priestory od gymnázia v Trstenej.
Je to vysoko nadmerný počet, Slovensko toľko detašovaných pracovísk nepotrebuje.
Ľubor Fišera predseda Akreditačnej komisie
Jazyková učebňa Základnej školy F. Dilonga v Trstenej je tiež k dispozícii študentom detašovaného
pracoviska nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa.
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36. Vysokoškoláci v Trstenej končia
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 20/05/2013; s.: 2; správy; jal]

jal(c) Trstená
V Trstenej na hornej Orave sú detašované pracoviská dvoch vysokých škôl, pôvodne mali byť dokonca
tri. Obe školy si prenajímajú priestory od iných škôl - jedna má vysunuté pracovisko v základnej cirkevnej
škole, druhá v gymnáziu. Detašované pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre je v Trstenej už desiaty rok, ďalších študentov už však neprijíma. Postupne ide od útlmu. Podľa
Jána Bukaia, ktorý pre univerzitu zabezpečuje fungovanie trstenského pracoviska, je to reakcia na
potrebu trhu. Jana Kečkešová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spresnila, že v Trstenej už len
dobiehajú existujúce ročníky. Za desať rokov tu externe vyštudovalo 600 bakalárov. Spočiatku to boli
najmä zamestnanci verejnej správy, ktorí si dopĺňali vzdelanie. Teraz tam majú v troch odboroch,
aplikovaná etika - etika profesijných činností, riadenie kultúry a turizmu, editorstvo a vydavateľská prax
368 externých študentov. Cirkevná škola, kde pobočka sídli, je podľa Bukaia dobre vybavená. "Študenti
tu majú všetko, čo potrebujú na svoju prácu. Notebooky, počítačové, jazykové učebne, interaktívne
tabule, dataprojektory, prístup na internet v celej škole," hovorí Bukai. Externí študenti majú vyučovanie
v piatok poobede a v sobotu. "Vždy dopredu mi pošlú rozvrh, aké priestory a technické zabezpečenie
potrebujú. Nijako to nenarušuje náš vyučovací proces, skôr to pre nás znamená efektívne využitie
priestorov," hovorí riaditeľka ZŠ R. Dilonga v Trstenej Magda Zmarzlaková. Podľa sprísnených kritérií na
udeľovanie akreditácií študijným programom musí mať každé, teda aj detašované pracovisko vysokej
školy knižnicu a študovňu s prístupom k základnej študijnej literatúre. Bukai hovorí, že základná škola
má svoju knižnicu a môže si vyžiadať potrebný materiál. "Ale nie je to potrebné, lebo každý študent má
čipovú kartu, má svoj prístupový kód, cez ktorý môže vchádzať do univerzitnej knižnice, kde má všetko k
dispozícii. Ja nevidím dôvod, prečo by chodili do nejakej inej knižnice," uviedol. V Trstenej je aj Ústav
sociálnej práce Tomislava Kolakoviča, detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce a ošetrovateľstva. Sídli v prenajatých priestoroch gymnázia. Okrem externej má aj dennú formu
štúdia. Akým spôsobom je zabezpečené fungovanie tohto pracoviska, sa Pravde nepodarilo zistiť.
Profesorka, ktorá to má na starosti, bola odcestovaná. Na hornej Orave malo byť ešte tretie
vysokoškolské detašované pracovisko. Študovať tam mali externisti v rámci Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podľa vyjadrenia hovorkyne univerzity tam detašované
pracovisko už tri roky nefunguje. "Dôvodom bol pokles záujmu v danom regióne," dodala.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Nijako to nenarušuje náš vyučovací proces, skôr to pre nás znamená efektívne využitie priestorov
Magda Zmarzlaková riaditeľka ZŠ R. Dilonga v Trstenej
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37. Svetová banka hľadá ľudí aj na Ekonomickej univerzite
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/05/2013; Ekonomika a firmy; TASR]
Absolventi Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave majú možnosť začať svoju kariéru v skupine
Svetovej banky (The World Bank Group). Tá sa snaží v rámci Young Professionals Program (YPP)
oslovovať nádejných kandidátov z tohto regiónu.
Banka im ponúka možnosť využiť vedomosti a získať skúsenosti pri riešení projektov, ktoré sa týkajú
financií, ekonomiky, vzdelávania či manažmentu prírodných zdrojov. Na stretnutí so študentmi EU v
Bratislave tento týždeň o tom informovali Roberto Amorosino, Senior Recruitment Officer Svetovej banky
(WB), a Jens Broll, Human Resources Officer Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC).
"Hľadáme kvalifikovaných a motivovaných ľudí vo veku do 32 rokov. Naše tímy, ktoré pôsobia v
mnohých regiónoch sveta, si zakladajú na rôznorodosti svojich členov, nielen čo sa týka ich
profesionálnych schopností, ale aj akademického vzdelania a kultúry," povedal Amorosino. Od vzniku
programu sa doň zapojilo už 1500 ľudí, z ktorých mnohí sa následne vo Svetovej banke zamestnali a v
súčasnosti v nej zastávajú významné manažérske pozície.
Svetová banka pritom očakáva, že okrem vynikajúcich odborných a jazykových znalostí budú kandidáti
vyvíjať aj vlastnú aktivitu. "Je nevyhnutné sledovať informácie o pripravovaných projektoch, ktoré
pravidelne zverejňujeme a aktívne sa zaujímať o možnosť zapojiť sa do ich realizácie," upozornil Jens
Broll z IFC. Tá sa ako súčasť Svetovej banky zameriava na rozvojové projekty súkromného sektora.
Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Lucia Gunišová, EU ponúka študentom výučbu viac ako 80
predmetov v cudzích jazykoch. Umožňuje im tiež v spolupráci s viacerými prestížnymi univerzitami v
zahraničí získať dvojaký diplom či absolvovať študijné pobyty na zahraničných univerzitách. "Na
univerzite trvale pôsobia uznávaní odborníci z praxe aj zo zahraničných univerzít," dodala Gunišová s
tým, že doktorandi EU majú možnosť získavať praktické skúsenosti na stážach v centrále OECD v
Paríži.
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38. Zle rozostavené figúrky na slovenskej šachovnici
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroReport plus; 13/05/2013; 05/2013; s.: 54,55; esej; Anton Hykisch]
Anton Hykisch
Ako starý človek čoraz viac času trávim na chodbách najrôznejších lekárskych ordinácií. Okrem
obvodnej lekárky chodím aspoň k trom ďalším odborným lekárkam. Nedávno som sa dostal ako pacient
aj do Národného onkologického ústavu. Som už vytrénovaný na všeličo. Také preplnené chodby ako v
NOÚ som však ešte nezažil. Predieral som sa na určenú ordináciu cez dav mrzutých ľudí, určené
sedačky a lavice preplnené, všetci ostatní stoja, zúrivo a bez úsmevu, s vetrovkami na rukách, lebo sa
tam nedá pohnúť. Skôr hokejový štadión pred medzištátnym zápasom ako zdravotnícke zariadenie.
Mohol by som rozprávať príbehy celých predpoludní. Pred ordináciami sa čaká nie hodiny, ale neraz pol
dňa, vlastne celý pracovný deň - áno, od siedmej ráno, a na rad sa dostanete po 14. hodine, bez obeda,
lebo miesto pred ordináciou opustiť nemôžete, čo ak medzitým sestrička vyvolá vaše meno? Na vine nie
sú lekári ani sestričky, ani riaditelia polikliník a nemocníc. Robia, čo môžu. Na vine je posadnutosť
dosiahnuť akademický titul, pochváliť sa, mať univerzitne vzdelaného synáčika či dcérenku. Píšem
posadnutosť, lebo rodičom čerta záleží na skutočných potrebách nášho života, o realite uplatnenia
nemajú predstavu. Vedia len jedno, musíme mať študované deti. Jedno, čo skončia, len aby skončili. A
potom rýchlo - registrovať ich na úrade práce ako nezamestnaných. Opozícia sa v parlamente bavká
tým, že odvoláva ministra školstva. Toho, ktorý sa odvážil povedať, že kráľ je nahý. Povedal, že na
početných vysokých školách, štátnych i súkromných, vychovávame odborníkov, ale odborníkov pre nič a
na nič. Máme priveľa vysokých škôl, ,,univerzít". Pomaly už v každom okresnom meste sídli v
opustených budovách nejaká súkromná vysoká škola, kde sa živia čudesní kváziodborníci. Za slušné
platy a poriadne školné vyrábajú univerzitne vzdelaných slovenských občanov. Vysoká škola sa stala
biznisom. Stačí si zobrať úver na renováciu prebytočného majetku mesta alebo niektorého ministerstva,
premaľovať fasádu, vytvoriť študovne a nasadiť poriadne vysoké školné. Bol by v tom čert, aby vysoká
školička nepriniesla majiteľom zisk! Neznečisťujeme prostredie. Znečisťujeme však univerzitné vzdelanie
na Slovensku. Kým celé dediny nemôžu získať mladého lekára, kým okresné mestá musia rušiť celé
nemocnice, zatiaľ naše vysoké školy chrlia stovky, tisícky absolventov, armádu nezamestnaných. Máme
toľko politológov, mediálnych expertov, ekonomických manažérov, právnikov, psychológov, scénografov,
dramaturgov, že by sme nimi mohli dláždiť ulice. Ulice, aj štvorprúdovky, čo vedú k obrovským fabrickým
halám našich automobiliek. Na hlavu obyvateľa máme najvyššiu produkciu automobilov na svete. Na tú
istú hlavu obyvateľa máme tucty neumiestniteľných vysokoškolákov. Tragikomické. Naša populácia
starne, priemerný vek Slovákov je kdesi v horšej časti európskeho rebríčka. Nemáme dosť lekárov,
sestričiek, laborantov. Nemáme dosť inžinierov, technikov, údržbárov. Nevieme zabezpečiť údržbu
našich chorľavých telesných schránok. A nevieme zabezpečiť ani rozbehnutú výrobu automobilov,
stavby diaľnic, nové byty, opravy domov, čo nám padajú na hlavy. Nerozvíjame našu infraštruktúru na
úroveň 21. storočia. Polovička všeobecných (obvodných) lekárov sú ľudia v dôchodkovom veku! Ak by
čo len polovica z nich chcela odísť do dôchodku, celý systém obvodných lekárov by skolaboval. Na
obyčajné vyšetrenie chrípky by sa objednávalo. Na mnohé operácie sa čakajú roky! Mladého lekára na
dedinu nedostanete, hoci im ponúkajú byty. Niet stomatológov. Budeme naveky štrbaví alebo budeme
chodiť do Nemecka, aby nám za drahé peniaze dali plombu? Za socializmu existovali umiestenky.
Nemilé byrokratické opatrenie, ale aspoň sčasti plnilo svoj účel. Dnes žijeme v trhovej ekonomike a
koríme sa božstvu deregulácie. Výsledkom sú prepchané chodby pred ordináciami, straty pracovného
času a nervové šoky na oboch stranách. Nervózni sú lekári aj pacienti. Zázračná ruka trhu akoby bola
naraz u nás ochrnula. Prečo školíme za naše dane absolventov, ktorí sú na trhu práce neuplatniteľní?
Na nášho suseda Viktora Orbána sa všeobecne nadáva. EÚ ho kritizuje, lebo porušuje sväté pravidlá
liberalizácie. Rozhodol, že študovať za verejné peniaze bude len ten vysokoškolák, ktorý sa zaviaže, že
po promócii ostane pracovať niekoľko rokov doma v Maďarsku. Jednoduché ako facka. Ibaže v Bruseli
sú inej mienky. Orbán porušuje pravidlá voľného pohybu osôb. Pred chvíľou som si pozrel na internete
video. Prednášku na Ekonomickej univerzite v Bratislave prerušili študenti, odtlačili prednášateľa a
vedľa katedry predviedli tanečnú kreáciu s primeraným anglickým hudobným sprievodom. Pre niekoho
príjemná zábava. Prečo by sa študentky či študenti nerelaxovali počas nudných prednášok? Mňa toto
video pobavilo len trošilinka. Skôr ma znepokojilo. Ako budú tieto z ekonomických vied znudené budúce
ekonómky a ekonómovia riešiť v Bratislave či v Bruseli krachy bánk kdesi na Cypre či v Portugalsku?
Zatancujú pri okrúhlom stole Európskej komisie? Bude ich vôbec zaujímať menová únia či banková
regulácia? Môže zodpovedný chirurg pracujúci s dnešnými sofistikovanými technologickými prístrojmi,
kde nepatrný zlý pohyb môže zapríčiniť katastrofu, smrť, čo len na chvíľku zabudnúť na kvantum
poznatkov zo šiestich rokov štúdia? Môže existovať bez najvnútornejšieho zanietenia, bez lásky k
svojmu povolaniu (nie zamestnaniu!), poslaniu? Čo považujú za svoje poslanie tie tucty dnešných
ekonómok, psychologičiek, právnikov, čo sa potĺkajú (česť výnimkám!) na nespočetných fakultách
neprírodovedných a netechnických smerov? University Dance Groups nás nevyvedú z krízy, nepomôžu
nášmu rozvoju. Spomeniete si na trojicu psychologičiek z televízneho Paneláka? Pracovníčky
psychologickej poradne si nevedia poradiť s vlastnými životmi. Modely negatívneho správania - a nie

vzory na nasledovanie. Bez nových lekárok a lekárov, inžinierov a inžinierok, bez ľudí s opravdivou
túžbou rukolapne zmeniť pomery okolo seba, bez autorov konkrétnych zmien - sa nepohneme ďalej. Len
sa budeme šmýkať po šikmej ploche malicherných osobných záujmov. Nedávno som bol na súkromnej
vysokej škole na besede študentov s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Po
fundovanom improvizovanom výklade ministra sa z desiatich dopytov z obecenstva iba tri dotkli
Slovenska a Európy. Sedemdesiat percent študentiek a študentov sa takmer obviňujúco obracalo na
ministra, kedy ich ministerstvo príjme do zamestnania a do ktorých krajín by sa im páčilo nastúpiť do
diplomatických služieb. Falošná predstava o diplomacii, zdedená skôr zo zlých filmov, než skutočný
záujem. Sám som kedysi vyštudoval obdobu Ekonomickej univerzity. Svoje štúdium som považoval za
solídnu prípravu na život. Poznanie reality sveta, kde sa za politikou a kultúrou skrývajú tajomné a nie
vždy identifikované ekonomické procesy. Tie treba poznať, neustále sledovať, overovať. Z čísel, štatistík,
časových radov, menových kurzov, HDP vyčítať tvár spoločnosti, štátu, jeho zdravie či príznaky krízy.
Práve tak ako lekár vie z hodnôt krvného testu či kriviek EKG dostať obraz o celkovom stave pacienta
pred sebou. Po celý život sa venujem humanitným disciplínam. Ibaže tie nemôžu byť módnym artiklom.
Silnie vo mne pocit, že v globále máme dosť odborníkov. Máme však zle rozostavené šachové figúrky.
Niekde je ich prebytok, niekde chýbajú. Nie sú na správnych miestach. Za socializmu - ak odhliadneme
od základného predmetu výučby marxizmu-leninizmu - boli preferované technické a prírodovedné
smery. Ekonomické a politické vedy boli prísne limitované. Právnické vzdelanie malo numerus clausus.
Pravdaže, boli za tým politické dôvody. Dnes sme utiekli do druhého extrému. Prírodovedné a technické
štúdiá sa dostali na pokraj záujmu širokej verejnosti. Spoločenskovedné smery sú predimenzované.
Šlágrom je štúdium manažmentu všetkých možných zameraní. Narástla popularita politológie. Podľa
mnohých - nie celkom bezdôvodne - ide o teoretické odvary či komentovanie každodenných politických
aktivít, a to často veľmi pochybnej dôkazovej hodnoty. Začas som politológiu prednášal a viem, o čom
hovorím. Sám som si vytvoril teóriu globálnych problémov a bol z toho predmet štúdia. Aj knihu som
napísal. Ibaže národ nemôžu tvoriť samí politológovia. Moji najúspešnejší žiaci sú hovorcovia
ministerstiev či úradov. Ani jeden sa nestal poslancom, ani ministrom. Všetci nemôžu byť ministrami.
Osobitná kapitola sú právnici. Kedysi odmietaná vrstva, pre komunistický režim neveľmi vhodná, pokiaľ
nezaprela svoje odveké princípy a neslúžila verne režimu. Dnešné absolventky a absolventi právnických
fakúlt zväčša nie sú v službách štátu. Zmenené vlastnícke pomery dali zelenú komerčným právnikom,
uplatnia sa v občianskom a trestnom práve. Z právnického vzdelania sa stal zdroj nemalých príjmov.
Platy sudcov a ich starobné dôchodky sa nedajú porovnať s príjmami iných skupín obyvateľstva. Máme
staronové odvetvia podnikania, advokátske kancelárie s nevídaným finančným obratom. Striasa ma, keď
vidím bývalého sudcu, ktorý sa stal zrazu obhajcom mnohonásobného vraha, ktorého predtým súdil. Ako
advokát viacej zarobí. Kvantitatívny rast, túžba po honore a vidina veľkých zárobkov veľmi rýchlo
skorumpovali väčšinu sudcovského a právnického stavu. Nebudem sa rozširovať o všeobecnej nedôvere
ostatného obyvateľstva k sudcom a súdom všeobecne. Strata morálnej prestíže je očividná. Zo
zamýšľaných tvorcov a ochrancov noriem ako výrazu morálky sa stali v našom kapitalizme aktívni
demoralizátori. Čím viacej právnikov okolo nás, tým viacej sa právo stáva nevymáhateľným. Osobitná
kapitola je rola právnikov v slovenskej politike. Každý ekonóm pri štúdiu prechádza aj predmetmi so
základmi práva. Obávam sa, že opačným smerom to nefunguje. Už dvadsať rokov máme príležitosť
pozorovať právnikov v politike a najmä ich príslovečnú neznalosť ekonomiky. Nedávne vyhlásenia
rôznych nových spasiteľov, zakladateľov nových politických strán či platforiem sú len dôkazom naivity a
obludného deficitu ekonomických znalostí a poznania medzinárodných vzťahov. Neviem, čím to je, ale
politizujúci právnici nosia v sebe akúsi črtu mesianizmu. Pocit, že oni jediní môžu svet zmeniť k lepšiemu
podľa nejakých presných paragrafov. Všetko vyriešia legislatíva, paragrafy, odseky, odvolávky,
novelizácie... Nakoniec však každodenný život ukáže, že žiadna legislatíva život národa nezlepší, ak sa
najprv nezlepšia sami legislatívci a s nimi aj všetci občania. Štáty môžu zmeniť len mravne vyspelí
občania kontinuálnym budovaním, prácou k vytýčenému cieľu a nie hra slov v zákonoch. Z nedávnych
slovenských dejín máme príklad právnika, lídra významnej politickej strany. Nejasnými rečami o
hviezdičkách a stoličkách nakoniec odmietol úsilie vlastného národa o proklamovanie štátnej suverenity.
Mali sme tiež premiéra právnika s diktátorským syndrómom, ktorý pokryl amnestiou únoscov syna
vtedajšej hlavy štátu. Príklady právnej absurdity. Dnes ma uráža (a zrejme nie som sám), ak mladý
právnik, štylizujúci sa ako vševedko, ktorý je - obrazne povedané - v politike týždeň aj s cestou, v
médiách sebavedome vyhlasuje, že kandiduje za prezidenta Slovenskej republiky. Tento mladý muž pre
Slovensko nič nevykonal, nanajvýš s povýšeným výrazom opustil stranu, ktorá ho urobila poslancom.
Pánu doktorovi by nezaškodilo trocha skromnosti!
Figúrky na slovenskej šachovnici sú akosi zle rozostavené. Pešiaci sa chabrú na miesta strelcov, veží či
jazdcov, nevraviac už o dáme. Pričom od dobrých pešiakov záleží veľa. Ak ich nestratíme, môžeme
vyhrávať aj zložité súboje na záver partie. Nakoniec sa pozrime na šachovnicu umenia. Tam je tiež
čudná zostava. Máme stovky spisovateľov, výtvarníkov, hudobníkov, hercov a herečiek. V masmédiách
každý večer iba herci a herečky. Z tých najmä tzv. zabávači, celebrity, moderátori. Komerčné televízie si
ich platia, čert to vezmi. Verejnoprávna televízia ich platí z peňazí platcov daní a poplatkov. Prečo len
zabávači, herci? Po veľkej reklame som si pozrel Milujem Slovensko. Licencovaný program zo
zahraničia. Obdoba beží aj v maďarskej televízii. Tam súťažia žiaci škôl v znalostiach o svojej vlasti.
Slovenská verzia relácie neslúži svojmu názvu. Tímy mladých sú tam, aby tlieskali úbohým gagom

slovenských celebrít. Je to hitparáda hercov - herečiek - moderátorov - celebrít, a nie Slovenska. Tie
porozvešané slovenské vlajky a štátne znaky sú len kulisou, podnožím na sebapropagáciu skupinky
zabávačov. Nemilujem také Slovensko, lebo to nie je Slovensko. Stačilo. Viackrát nezapnem.
Potrebujeme kvalitne vzdelaných odborníkov. Oveľa viacej lekárov, prírodovedcov, inžinierov. Oveľa
menej politológov, manažérov, právnikov, moderátorov, zabávačov. Slovensko musí mať na európskej
šachovnici tak rozostavený tím, aby mohol občas aj nejakú partiu vyhrať. Správnych ľudí na správnych
miestach.
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39. Štipendiá Slovensko-americkej nadácie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 19/05/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Katarína Ottová]
Oto Görner, moderátor: "Prví absolventi štipendijných programov Slovensko-americkej nadácie sa vrátili
domov. Program poskytuje štipendiá do výšky tridsaťtisíc amerických dolárov na šesťmesačné alebo
ročné stáže v USA. Podmienkou je, aby po návrate zostali pracovať na Slovensku dva roky."
Katarína Ottová, redaktorka: "IT špecialisti, architektky, ekonómovia a imunobiológ rok zbierali
skúsenosti v svetoznámych spoločnostiach od Silicon Valley až po New York. Marek Nemčovič zo
Slovenskej akadémie vied bol v programe pre vedeckých pracovníkov."
Marek Nemčovič, Slovenská akadémia vied: "Bol so na pobyte v San Diegu na inštitúte alergológie a
imunológie La Jolla. Pred tým, ako som odišiel, som sa začal zaoberať proteínovými štruktúrami. Tá
výhoda je tá, že všetky prístroje a všetky metódy mali zabehnuté. Takisto som mal možnosť kontaktovať
veľa vedeckých pracovníkov. Počas toho jedného roku sa mi podarilo dovŕšiť moju prácu, ktorú sme
poslali do časopisu Jurnal of immunology."
Katarína Ottová, redaktorka: "Druhý program je pre študentov a absolventov. Martin Hrušovský je
absolventom Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. Dostal sa do Mekky IT, do
Silicon Valley a hovorí, že mu to pomohlo pochopiť celý cyklus vývoja softvéru."
Martin Hrušovský: "Pracoval som na oddelení vývoja softvérových aplikácií pre koncových užívateľov."
Katarína Ottová, redaktorka: "Dnes pracuje vo firme, ktorá túto skúsenosť môže využiť. V lete odíde na
stáž Lýdia Balúchová. Právo vyštudovala v Košiciach i Budapešti."
Lýdia Balúchová: "Chystám sa do Bostonu, budem pracovať pre ... Center, je to consultingová
spoločnosť a budem tam mať na starosti právo duševného vlastníctva a zakladanie firiem. Mojím cieľom
je založiť si vlastnú firmu."
Katarína Ottová, redaktorka: "Jedinou slovenskou členkou Správnej rady Slovensko-americkej nadácie
je Mária Hurajová. Na programe oceňuje aj fakt, že po skončení musia stážisti dva roky pracovať na
Slovensku."
Mária Hurajová, Slovensko-americká nadácia: "Výberové kolá robíme dvakrát ročne, hlási sa nám okolo
päťdesiat až sedemdesiat uchádzačov. Môžeme umiestniť len tých najlepších, tak od osem po desať."
-END
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40. Sprísnia sa pravidlá na fungovanie pobočiek vysokých škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/05/2013; Domáce; Daniela Balážová]
Pobočku vysokej školy má na Slovensku pomaly každé väčšie mesto, v súčasnosti je ich asi 90. Na
Slovensko je to priveľa.
Podmienky na ich fungovanie sa majú sprísniť a ich počet sa zrejme zníži. Výučba na detašovaných
pracoviskách, bez ohľadu na to, či sa v nich učí len v externej alebo aj v dennej forme, má byť rovnaká
ako v alma mater v sídle školy. Aj pobočky majú mať knižnice, študovne so základnou literatúrou a
zabezpečeného garanta, ale najmenej troch učiteľov. Na to, či sa tam naozaj vyučuje za rovnakých
podmienok ako v sídle školy, bude po novom viac dohliadať Akreditačná komisia. Ak pobočka nebude
požadované kritériá spĺňať, môže prísť o akreditáciu.

Takmer sto pobočiek vysokých škôl a univerzít je podľa predsedu Akreditačnej komisie veľa. "Je to
vysoko nadmerný počet, Slovensko toľko detašovaných pracovísk nepotrebuje," hovorí Ľubor Fišera s
tým, že najviac ich je v oblastiach manažment a sociálna práca. Akreditačná komisia sa pobočkami
vysokých škôl začala zaoberať už pred troma rokmi. Pre každú žiadala osobitný akreditačný spis.
Niektorým vysokým školám sa to nepáčilo. "Ale robili sme to a odvtedy sa zo 140 detašovaných
pracovísk podarilo zísť na 90," hovorí predseda komisie.
Veľkou motiváciou na vytváranie pobočiek verejných vysokých škôl je snaha získať čo najviac študentov.
Systém financovania verejných vysokých škôl je totiž nastavený tak, že školy dostávajú väčší podiel
peňazí podľa počtu študentov, ako podľa vedeckých výsledkov či výskumnej činnosti. "Netvrdím, že
výkonnostný model je zlý, Rada vysokých škôl ho vždy podporovala. Ale pripisovať takú veľkú váhu
počtu študentov je neúnosné. Likviduje to školy, ktoré okrem vyučovania robia aj výskum," tvrdí
predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško.
Pobočky nebudú mať úľavy
Po zavedení prísnejších pravidiel komplexnej akreditácie študijných programov vysokých škôl, ktorou
majú školy prejsť budúci rok, sa počet detašovaných pracovísk bude zrejme znižovať. Pripúšťa to aj
rezort školstva. "V rámci akreditačného spisu k študijnému programu je vysoká škola povinná predkladať
aj podklady týkajúce sa materiálneho, technického, priestorového a informačného zabezpečenia štúdia.
Ak má záujem poskytovať vzdelávanie mimo miesta sídla fakulty, podklady sa predkladajú za jednotlivé
pracoviská a komisia ich vyhodnocuje," uviedol hovorca ministra Michal Kaliňák.
"Detašované pracoviská budú musieť splniť podmienky, ako sú na vysokej škole, preto veríme, že sa
zvýši ich kvalita. V konečnom dôsledku sa zrejme zníži aj ich počet, pretože nebudú mať dostatok
garantov na to, aby zabezpečovali to isté ako ich materská škola," hovorí predseda Rady vysokých škôl
Viktor Smieško. Podľa Fišeru z Akreditačnej komisie musia 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. "Budeme vyžadovať príslušného
garanta, 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 4 či 5 detašovaných pracovísk a budú mať na to päť učiteľov. Tí
len veľmi ťažko môžu byť v sobotu na dvoch alebo troch miestach," dodáva Fišera.
O sociálnu prácu už nie je záujem
Väčšina oslovených verejných vysokých škôl sa k plneniu nových pravidiel akreditácie zatiaľ nevyjadruje,
niektoré zas dávajú najavo, že fungujúce pobočky si chcú zachovať. Žilinská univerzita má napríklad
Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a pobočku v Prievidzi. "Obe pracoviská sú výborne
materiálne a personálne zabezpečené na uskutočňovanie štúdia. Obidve sú samozrejme akreditované
samostatne," uviedol prorektor pre vzdelávanie Milan Trunkvalter.
Fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave majú 6 akreditovaných pracovísk mimo Bratislavy. "Je na
rozhodnutí príslušnej fakulty, ktorá na pracovisku zabezpečuje štúdium, či sa rozhodne pokračovať vo
výučbe v týchto strediskách a navrhne ich na akreditáciu," uviedla Lucia Gunišová z komunikačného
odboru univerzity. Všetky pobočky podľa nej už v súčasnosti spĺňajú kritériá akreditácie. "Štúdium na
týchto pracoviskách je plne zabezpečované učiteľmi Ekonomickej univerzity v Bratislave a štúdium je
preto rovnaké, ako v sídle univerzity," dodala.
Znižovanie počtu detašovaných pracovísk avizuje zatiaľ len súkromná Vysoká škola sv. Alžbety v
Bratislave, ktorá od štátu nedostáva financie. Záujem o štúdium sociálnej práce totiž klesol. "Do budúcej
akreditácie predložíme nižší počet detašovaných pracovísk, pretože v externom štúdiu v sociálnych
vedách je trh relatívne nasýtený. Záujem v zdravotníckych odboroch však stále prevyšuje naše
možnosti," uviedol hovorca školy Ivan Bielik.
Spomedzi oslovených súkromných vysokých škôl sa k detašovaným pracoviskám vyjadrila aj Vysoká
škola manažmentu v Trenčíne. Podľa Branislava Zlochu z oddelenia marketingu obe pobočky ich školy
kritériá akreditácie spĺňajú. Fungovanie pobočiek súkromných škôl a ich udržanie závisí podľa neho od
záujmu ľudí o školu, keďže sú financovaní z príjmov zo školného. Celkovo však budúcnosť vidí vo
vzdelávaní na diaľku, cez počítač. "Detašované pracoviská pôjdu postupne do úzadia aj pre vysoké
náklady," dodáva.
Podľa Smieška je rozšírenie dištančného vzdelávania zatiaľ hudbou budúcnosti. Vyžaduje si totiž nielen
kvalitné technické zabezpečenie a vybavenie škôl, ale aj potenciálnych uchádzačov.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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41. Vysokoškoláci v Trstenej končia
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 20/05/2013; Regióny; Renáta Jaloviarová]
V Trstenej na hornej Orave sú detašované pracoviská dvoch vysokých škôl, pôvodne mali byť dokonca
tri.
Obe školy si prenajímajú priestory od iných škôl – jedna má vysunuté pracovisko v základnej cirkevnej
škole, druhá v gymnáziu.
Detašované pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je v Trstenej už
desiaty rok, ďalších študentov už však neprijíma. Postupne ide od útlmu. Podľa Jána Bukaia, ktorý pre
univerzitu zabezpečuje fungovanie trstenského pracoviska, je to reakcia na potrebu trhu. Jana
Kečkešová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spresnila, že v Trstenej už len dobiehajú existujúce
ročníky.
Za desať rokov tu externe vyštudovalo 600 bakalárov. Spočiatku to boli najmä zamestnanci verejnej
správy, ktorí si dopĺňali vzdelanie. Teraz tam majú v troch odboroch, aplikovaná etika – etika
profesijných činností, riadenie kultúry a turizmu, editorstvo a vydavateľská prax 368 externých študentov.
Cirkevná škola, kde pobočka sídli, je podľa Bukaia dobre vybavená.
"Študenti tu majú všetko, čo potrebujú na svoju prácu. Notebooky, počítačové, jazykové učebne,
interaktívne tabule, dataprojektory, prístup na internet v celej škole," hovorí Bukai. Externí študenti majú
vyučovanie v piatok poobede a v sobotu. "Vždy dopredu mi pošlú rozvrh, aké priestory a technické
zabezpečenie potrebujú. Nijako to nenarušuje náš vyučovací proces, skôr to pre nás znamená efektívne
využitie priestorov," hovorí riaditeľka ZŠ R. Dilonga v Trstenej Magda Zmarzlaková.
Podľa sprísnených kritérií na udeľovanie akreditácií študijným programom musí mať každé, teda aj
detašované pracovisko vysokej školy knižnicu a študovňu s prístupom k základnej študijnej literatúre.
Bukai hovorí, že základná škola má svoju knižnicu a môže si vyžiadať potrebný materiál. "Ale nie je to
potrebné, lebo každý študent má čipovú kartu, má svoj prístupový kód, cez ktorý môže vchádzať do
univerzitnej knižnice, kde má všetko k dispozícii. Ja nevidím dôvod, prečo by chodili do nejakej inej
knižnice," uviedol.
V Trstenej je aj Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča, detašované pracovisko Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce a ošetrovateľstva. Sídli v prenajatých priestoroch gymnázia. Okrem
externej má aj dennú formu štúdia. Akým spôsobom je zabezpečené fungovanie tohto pracoviska, sa
Pravde nepodarilo zistiť. Profesorka, ktorá to má na starosti, bola odcestovaná. Na hornej Orave malo
byť ešte tretie vysokoškolské detašované pracovisko. Študovať tam mali externisti v rámci
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podľa vyjadrenia hovorkyne
univerzity tam detašované pracovisko už tri roky nefunguje. "Dôvodom bol pokles záujmu v danom
regióne," dodala.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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42. V únii 9 rokov: Čo vzala? Čo dala?
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 20/05/2013; euractiv.sk; redakcia]
Na pôde Ekonomickej univerzity diskutovali o súčasnosti a budúcnosti Slovenska v EÚ konzervatívci,
politický mainstream aj zástancovia federalizácie. EurActiv.sk prináša krátky prehľad postojov
diskutujúcich.
"Európski lídri majú predstavu, že EÚ má byť svetová mocnosť," hovorí šéfredaktor časopisu .týždeň
Štefan Hríb. Podľa neho, ak je proces integrácie príliš rýchlo poháňaný lídrami, výsledkom je kríza. Hríb
nevie ako dopadne Európa a EÚ z krátkodobého hľadiska, no "z dlhodobého hľadiska dopadne Európa
a EÚ dobre", pretože "zvíťazí realita". Civilizačne predstavuje podľa Hríba "Západ" to najlepšie, čo je na
svete, aj vďaka rešpektu k jednotlivcovi. Ako dodáva, nie všetky civilizácie sú v tomto rovnaké.
Žiť slobodnejšie s väčšou prosperitou
Riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika Peter Gonda je tvrdým odporcom ďalšej integrácie.
Podľa neho je "ekonomická regulácia v EÚ je priveľká" a krajinám ako Švajčiarsko a Nórsko sa bez EÚ

darí dobre.
Príčin dnešnej krízy je podľa Gondu niekoľko, problémy vníma pri centrálnom riadení politík a
nadmerných verejných výdavkoch, ktoré sú v Eurozóne deficitné. "Vlády sú motivované sa viac
zadlžovať, lebo sa môžu priživovať na spoločnej mene a menovej politike." Gonda kritizuje vlády, že
nedodržiavajú pravidlá a že deficity prekračujú 3 % HDP vo väčšine krajín eurozóny.
Podľa neho je EÚ centrálne riadený konštrukt, ktorý je "opakom riadenia zdola". Na otázku, akú
alternatívu ponúka, hovorí, že "nemá vešteckú guľu". Možné podoby ďalšieho vývoja sú podľa neho
nasledovné: status quo (neudržateľné); smerovanie k európskemu štátu (cieľ integrácie, ktorý ale
predstavuje riziko rozpadu a ide o najnebezpečnejší scenár); a pretavenie do zóny voľného obchodu bez
centrálnych regulácií (transformácia EÚ v spolupráci s USA).
Ak sa bude prehlbovať politická centralizácia, malo by Slovensko podľa Gondu vystúpiť z EÚ a Eurozóny
a spolupracovať so združením EFTA. Na otázku, koľko by to stálo, odpovedá, že "tento postup by bol
spojený s nákladmi, ale aj prospechom, pretože už nepôjde o prerozdeľovanie, a nebudeme už v
európskej centrálnej a dlhovej únii".
Každá iná alternatíva je horšia
Zdržanlivejší postoj zaujal Ivan Mikloš. "Byť ako Nórsko" je podľa neho bolo pre Slovensko "nereálne".
Spoločný trh si podľa neho vyžaduje nadnárodnú koordináciu, otázne je či je optimálna, alebo "nad
rámec". Pre spoločný trh je koordinácia nevyhnutná aj v prípade nepriamych daní. Priznáva, že
integrácia bola v niektorých oblastiach umelá a nasilu, najmä tam, kde Únia ešte nebola pripravená.
"Menová únia ale nemôže fungovať bez rozpočtovej integrácie." Mikloš tvrdí, že Európe chýba silná
spoločná identita. Tá by legitimizovala fiškálnu úniu. Upozornil na paradox, že aj keď je EÚ v niečom
federatívnejšia ako USA jej rozpočet tvorí iba 1% HDP EÚ, pričom rozpočet americkej vlády odhadol na
20% HDP USA.
Problém menovej únie vidí v zväčšovaní rozdielov konkurencieschopnosti, únia vraj potrebuje reformnú
konvergenciu a zodpovednú politiku a jej súčasťou musí byť možnosť odchodu z Eurozóny.
Na otázku, aký typ federácie si vie predstaviť, Mikloš reaguje, že musí mať pravidlá, vrátane možnosti
"exitu". "Prognózovať je ťažké, zvlášť budúcnosť," hovorí. No konkrétne bude budúcnosť EÚ závisieť na
budúcnosti Eurozóny, a jej budúcnosť zase od modelu fiškálnej únie. "Verím však, že sa to podarí,
každá iná alternatíva je horšia a povedie k rozpadu," dodal.
Pragmatický krok
Miklošov stranícky kolega Ivan Štefanec, ktorý je zároveň podpredsedom Výboru NR SR pre európske
záležitosti, vyhlásil, že vstup SR do EÚ bol pragmatický a úspešný krok. "Veď dve tretiny exportu
smerovali do krajín únie." Súčasný vývoj v EÚ je podľa Štefanca poznačený nedodržiavaním pravidiel a
nevyhovujúcim hospodárskym rastom a malou konkurencieschopnosťou. "Na to sa treba sústrediť".
Štefanec vníma EÚ ako úniu národných štátov, no zdôrazňuje, že pravidlá je potrebné dodržiavať vždy.
Rektor Akadémie médií a politológ Eduard Chmelár tvrdí, že je potrebné rozlišovať medzi federáciou a
federalizáciou. Federácia je podľa Chmelára decentralizáciou moci a je výhodnejšia pre menších hráčov.
Vyslovil súhlas s federáciou, no upozornil, že moc treba "demokratizovať a legitimizovať". Chmelár sa
pokúsil analyzovať príčiny odporu k európskej integrácii, ktoré vidí aj vo vyprchávajúcej spomienke na II.
svetovú vojnu. Upozorňuje aj na prieskum verejnej mienky, podľa ktorého až 66% ľudí neverí, že sa
bude mať lepšie ako ich rodičia. "Zároveň vyprchala aj predstava chudobných štátov, že dobehnú
bohaté krajiny Únie."
Ľud nie je dokonalý, no má rozhodovať
Vnímaniu EÚ podľa Chmelára nepomáha ani deficit demokracie, spôsob rozhodovania na úrovni EÚ
považuje za "škandalózny". "Právo povedať ´nie´ a pochybovať je základom západnej filozofie, a my ho
rúcame, berieme ľuďom právo nesúhlasiť." Podľa Chmelára je paradoxné, že na kontinente, kde sa
zrodila demokracia, sa z demokracie momentálne uberá. "Je potrebné pýtať sa občanov, čo chcú, či to
stojí za to riziko. Európu nemožno budovať bez občanov, musia mať právo sa vyjadriť." Ľudia by podľa
Chmelára nerozhodovali horšie ako poslanci NRSR.
Navrhuje v EÚ trojdelenie moci, podobné ako prítomné v národných štátoch.
Menej demokracie ako v Československu

"Pri tejto debate mám pocit, že je koniec dejín", vyhlásil posledný z diskutujúcich, advokát a dnes aj
prezidentský kandidát Ján Čarnogurský. Poznamenal, že EÚ nie je mocnosťou a nemá na to, aby ňou
bola. Podľa Čarnogurského nemá ani vôľu budovať vojenskú silu, aby bola vo svete prijímaná vážne.
Bude na to potrebovať ďalších 50 rokov. Demokratický deficit je podľa Čarnogurského ešte väčší ako v
bývalom Československu. Vízia federácie sa mu veľmi nepozdáva, Slovensko by podľa Čarnogurského
"malo mať plán B", najmä ak mu v istej fáze presun právomocí do centra nebude vyhovovať.
Pozadie
Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) pozvali na Ekonomickú univerzitu niekoľko známych osobností,
aby diskutovali so študentmi o Európskej únii a Slovensku. Názory prezentovali Štefan Hríb, Ivan Mikloš,
Peter Gonda, Ivan Štefanec, Eduard Chmelár a Ján Čarnogurský, na diskusii v názvom "Deväť rokov
Slovenska v EÚ – čo nám Únia dala a čo nám vzala?"
-END
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43. GEFCO partnerom STUBA Green Teamu
[Téma: Ekonomická univerzita; transport.sk; 21/05/2013; Logistika; redakcia]
GEFCO Slovakia, poskytovateľ komplexných logistických služieb "Logistics for manufacturers", sa stalo
partnerom a oficiálnym sponzorom slovenského študentského tímu STUBA Green Team, ktorý vyvíja
pretekársku formulu na elektrický pohon. GEFCO podporou vývoja elektromobilov napĺňa svoje
stanovené záväzky v rámci trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. STUBA Green
Team tvoria mladí talentovaní študenti, ktorých cieľom je vyvinúť pretekársku formulu na elektromotor.
Team vznikol v roku 2009 a tvoria študenti Slovenskej technickej univerzity, Ekonomickej univerzity a
Univerzity Komenského.
Študenti zastupujú technikov, elektrikárov, programátorov i ekonómov. "GEFCO vníma trvalo udržateľný
rozvoj ako zdroj pokroku, preto si za ciele stanovila ochranu prírodných zdrojov kontrolou ich využívania
a zníženie vplyvu aktivít spoločnosti na životné prostredie. Sme radi, že spoluprácou prispievame k
vývoju miestnych komunít a môžeme podporovať mladých slovenských talentovaných študentov, ktorí
svoj voľný čas a elán investujú do vývoja elektromobilov. Táto oblasť má dlhodobú perspektívu a v rámci
ochrany životného prostredia myslia na budúce generácie," uviedol Tomáš Horváth, obchodný a
marketingový manažér GEFCO Slovakia.
Na svete je približne iba 400 študentských tímov, ktoré sa venujú problematike elektromobilov. Napriek
tomu sa na súťažné okruhy Formula Student Electric kvalifikuje len približne polovica z nich. V sezóne
2012 sa slovenský študentský tím predstavil v Španielsku na "Circuit de Cataluny." V disciplíne
autocross sa umiestnil na 4. mieste. V roku 2013 sa formula na elektrický pohon predstaví na závodných
okruhoch F1 v Českej republike, vo Veľkej Británii, či v maďarskom Gyori.
-END
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44. Marketing Tesca zastrešuje Andrea Lapuniková
[Téma: Ekonomická univerzita; Obchod; 17/05/2013; 05/2013; s.: 5; Správy; Redakcia]
Tesco Stores SR má novú marketingovú riaditeľku. Na túto pozíciu nastúpila Andrea Lapuniková, ktorá
jedenásť rokov pracovala pre spoločnosť NIKE, kde pomáhala budovať silnú pozíciu tejto americkej
značky v krajinách strednej Európy. Na novej pozícii plánuje posilniť pozíciu Tesco značky na
Slovensku. Za kľúčovú výzvu v najbližšom období považuje jasnú profiláciu značky. Podľa jej slov aj
marketingová komunikácia maloobchodných sietí sa musí, ak sieť chce byť úspešná, neustále
prispôsobovať novým trendom komunikácie. ,,Musí byť aktívna, postavená na dialógu so zákazníkom a
chápaní jeho individuality." Tomu plánuje prispôsobiť i komunikáciu Tesca na slovenskom trhu.
,,Súčasný zákazník má jasné očakávania a definíciu hodnôt, ktoré formujú jeho preferencie," uzatvára
Andrea Lapuniková, ktorá vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
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45. NÁKLADY SAMOSPRÁV NA SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 16/05/2013; 05/2013; s.: 3,4,5; Minimalizácia, zhodnocovanie a
zneškodňovanie; Michal Stričík, Erika Liptáková]
Michal Stričík, Erika Liptáková1)
Tento príspevok prináša ďalšiu časť výsledkov prieskumu nakladania s komunálnym odpadom v
mestách a obciach na Slovensku, ktorý v roku 2012 realizovala Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity Bratislava. Prieskum bol zameraný na problematiku separovania
komunálneho odpadu z pohľadu samospráv. Z celkového počtu 2891 obcí a miest Slovenska, ktorým bol
dotazník určený, sa prieskumu zúčastnilo 551 (19%) respondentov v rámci celej Slovenskej republiky, z
toho 500 obcí a 51 miest. Okrem už analyzovaných údajov (uvedených v čísle 4 časopisu Odpady)
popisujúcich zavedenie organizovaného separovaného zberu komunálneho odpadu v mestách a
obciach na Slovensku a hodnotenie úrovne jeho separovania, sa teraz zameriame na:
- zisťovanie vplyvu separovania komunálneho odpadu na výšku poplatku za komunálny odpad,
- výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu,
- zhodnotenie legislatívy v oblasti nakladania s KO z pohľadu miest a obcí Slovenska,
- návrhy a pripomienky, ktoré by pomohli v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a v separovanom
zbere v mestách a obciach na Slovensku z pohľadu samospráv.
Pri zisťovaní, aká je výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu, sme zistili, že priemerná cena za
rok 2012 u respondentov zastupujúcich mestá bola 19,35 eur a u respondentov zastupujúcich obce
11,69 eur. V jednej z otázok sme zisťovali, aký vplyv má separovanie odpadu občanmi danej
obce/mesta na výšku poplatku za komunálny odpad. Výsledky sú nasledujúce: Pri otázke, aký je váš
názor na výšku poplatku za komunálny odpad, sa väčšina respondentov priklonila k odpovedi primeraná
suma. V prípade miest viac ako polovica respondentov (57 %) považuje tento poplatok za primeraný, 39
% respondentov uviedlo, že poplatok je nízky a zvyšné 4 % respondentov uviedlo, že poplatok je vysoký.
Podobné údaje boli zistené i u respondentov zastupujúcich obce. V nadväznosti na predchádzajúcu
otázku sme sa pýtali, ako je stanovená výška poplatku za vývoz KO. Podľa väčšiny respondentov,
rovnako v prípade obcí i miest, je výška poplatku za vývoz KO stanovená pod úrovňou kalkulovaných
nákladov, čo vyjadrilo 82 % respondentov miest a 69 % respondentov obcí. Všetky odpovede sú
znázornené v grafe 1. V odpovedi na ďalšiu otázku bolo potrebné uviesť výšku príspevku na vývoz
komunálneho odpadu v percentách. Na túto otázku odpovedali iba respondenti, ktorých výška poplatku
za vývoz komunálneho odpadu bola pod úrovňou kalkulovaných nákladov. V prípade obcí boli odpovede
s možnosťami do 20 %, 30 % a 40 % pomerne vyrovnané a najviac zodpovedané. Pokiaľ ide o mestá,
tak najviac respondentov uviedlo možnosť do 40 %. Do výšky 40 % kalkulovaných nákladov prispieva na
vývoz komunálneho odpadu takmer 60 % miest a 71 % obcí. Na túto otázku neodpovedalo celkom 7
respondentov.
Samostatná časť prieskumu bola zameraná na hodnotenie legislatívy v oblasti nakladania s
komunálnym odpadom v SR. Zistené skutočnosti sú zobrazené v nasledujúcom grafe (graf 2).
rámci otvorenej časti otázky respondenti uviedli viaceré problematické oblasti vyžadujúce si legislatívnu
úpravu, napríklad:
- normy týkajúce sa BRKO,
- úpravu vymožiteľnosti poplatku od obyvateľov, ktorí poberajú príspevok na bývanie, kde určite patrí aj
úhrada likvidácie TKO, a minú ho na iný účel, než je zámer,
- celé zákony o vzniku a likvidácii odpadov treba prerobiť na skutočný stav, nakoľko platné zákony
nezodpovedajú súčasným potrebám.
Legislatívne normy, ktoré sa javia ako problematické, sú rozdielne z pohľadu miest a z pohľadu obcí, ako
je to uvedené v nasledujúcom grafe (graf 3). V závere dotazníka mohli respondenti uviesť svoje návrhy a
pripomienky, ktoré by pomohli v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a v separovanom zbere v
mestách a obciach. Vyjadrenia respondentov, pre ktoré nenašli priestor v predchádzajúcich častiach
prieskumu, sme prevzali v takej forme, ako boli uvedené v dotazníku:
- Štát by mal poskytovať úľavy obciam, ktoré sa podieľajú na separovanom zbere, a pomôcť pri zriadení
zberných dvorov.
- Aj napriek nízkym poplatkom za vývoz TKO, pravidelnému vývozu TKO, nachádzame v katastri
nelegálne skládky odpadu. Je potrebné viac sa venovať environmentálnej výchove detí už v základných
školách, kde je potrebné vytvoriť aj podmienky na separáciu odpadu. Nádoby na triedený odpad sú
drahé, bolo by dobré ich nákup pre školy celoplošne podporiť napr. z Environmentálneho fondu.
- Priame zainteresovanie výrobcov plastov do separácie. Samostatným a vypuklým problémom je
nakladanie s odpadovými vodami a neprispôsobenie legislatívy danému stavu.
- Mali by sa vykupovať aspoň 2 roky PET fľaše a celé Slovensko by bolo vyčistené. Za skládku na
pozemku by mal byť zodpovedný vlastník a na vlastné náklady by si skládku mal aj odstrániť. Nemala by

to robiť a financovať obec. Z vlastnej skúsenosti viem, že vlastniť pôdu a niekoľko LV by občania chceli,
no postarať sa o pozemok, t.j. kosenie, čistenie, to nechávajú na obci, nech to platí.
- Nedodržiava sa platná legislatíva EÚ. Za zber, zvoz a zhodnotenie separovaného odpadu sú podľa EÚ
zodpovední dovozcovia a výrobcovia a nie samosprávy.
- Myslím, že problém nie je až tak v legislatíve, ako v nás ľuďoch. Každý, kto sa vráti zo zahraničia,
hovorí, ako sa tam separuje, ale u nás túto možnosť či povinnosť nedodržuje.
- Pre obce, ktoré majú finančné problémy a nemôžu sa zapojiť do čerpania eurofondov (hlavne je
nevyhovujúci spôsob financovania formou refundácie), je nutné zabezpečiť podporu zo strany štátu.
- Poplatok za KO musí byť adresnejší. Platí ten, kto produkuje odpad, kto neseparuje, musí platiť viac, a
kto separuje, musí platiť menej. Chýba podpora štátu na separovaný zber za jednotlivé komodity.
- Najväčším problém je ľahostajnosť ľudí. Z demokracie si každý vyberá iba svoje práva. Zodpovednosť
a povinnosť už nikto nechce mať. Každý chce mať poriadok iba vo svojom dome a dvore, čo je za
plotom, už nikoho nezaujíma.
- Žiada sa legislatívna úprava, ktorá zavedie vratné obaly.
- Veľa problémov by vyriešil zákaz používania plastových obalov, ktoré tvoria rozhodujúcu časť nákladov
na odvoz odpadu.
- Zavedenie množstvového zberu na všetkých úrovniach. Výkup vyseparovaných zložiek priamo u ich
predajcov a finančná motivácia občanov.
- Tak ako pri iných normách ukladajúcich povinnosti občanom je problémom ich vynútiteľnosť. Malé obce
nemajú možnosť na zabezpečenie dostatočného a účinného kontrolného mechanizmu nad
dodržiavaním interných noriem. Problémom sa tiež javí finančné zabezpečenie pri plnej realizácii
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadov.
- Malá prepojenosť štátnej správy a samosprávy všeobecne, a teda aj v problematike nakladania s
odpadmi. Posudzovanie vplyvu na životné prostredie na úrovni štátu je striktne podľa zákona a nie podľa
možností samosprávy - štát sa nestará, diktuje.
- Pretrvávajúci problém s platbami za vývoz odpadu a s divokými skládkami je v nezodpovednosti
prevažne rómskeho obyvateľstva. Chýba legislatívny postih.
- Určitej časti obyvateľstva sa jednoducho nechce separovať odpad, nezaujíma ich to a je im to jedno.
Napriek tomu, že sme dosť v tejto veci pokročili, ešte stále je to len na začiatku tejto cesty.
Z publikovaných odpovedí vyplýva, že na to, aby sa separovanie odpadu definitívne stalo prirodzenou
činnosťou, by sme si mali osvojiť jeho jednoduché pravidlá. Zvlášť treba triediť najmä papier, plasty,
kovy, sklo, bioodpad a nebezpečný odpad. Hlavnými dôvodmi separovania sú znížené množstvá odpadu
vyvážaného na skládku, získanie druhotných surovín a súčasne šetrenie primárnych zdrojov. Nesmieme
tiež zabúdať, že separovanie ovplyvňuje životnosť skládok odpadu, a tak by nezaškodilo, aby sa ľudia
ohľaduplnejšie správali k prírode a životnému prostrediu vôbec. Na odpadové hospodárstvo je potrebné
nazerať ako na celok a triedený zber z neho nemožno vytrhávať. Separovaný zber odpadu priamo od
občanov z veľkej časti financujú samotné obce a mestá, a preto by privítali podporu štátu a čo najvyššie
finančné zapojenie priemyslu do procesu, ktorým sa začína zhodnocovanie odpadov.
Tabuľka 1: Vplyv separácie odpadu na poplatok za vývoz KO
Mestá Obce
Separáciou sa poplatok za KO znižuje 25% 23%
Separáciou sa poplatok za KO zvyšuje 18% 11 %
Separácia nemá vplyv na výšku poplatku 45% 52%
Bez odpovede 12% 14%
Tabuľka 2: Výška príspevku na vývoz KO stanovená v %
Percento kalkulovaných nákladov mesto obec
Relatívna početnosť Relatívna početnosť
do 10% 14,3% 5,2%
do 20% 14,3% 22,5 %
do 30% 9,5 % 22,5 %
do 40 % 21,4% 20,5%
do 50% 9,5 % 10,4%

do 60% 12,0% 6,6 %
do 70% 2,4% 6,6 %
do 80% 2,4% 2,1 %
do 90% 0,0% 1,2%
do 100% 4,7% 1,5%
bez odpovede 9,5% 0,9 %
Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, Košice, email: michal.stricik@euke.sk, liptakova. erika@gmail.com
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46. Koľko zarábajú majsterky Slovenska?
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 29/05/2013; 123/2013; s.: 30,31; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
S VLADIMÍROM HANČIKOM, prezidentom volejbalistiek Slávie EU Bratislava, nielen o úspechoch,
"Náš rozpočet v čase najväčšieho klubového rozmachu a teraz, to sú dve výrazne rozdielne veličiny,"
hovorí Vladimír Hančík, prezident volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava, ktorý zastáva
pozíciu hlavy klubu od roku 1991. Aj napriek tomu, že slávistky nechýbali v bojoch o majstra od vzniku
samostatnej Slovenskej republiky ani raz, nepovažuje postup medzi najlepšie dva tímy za
samozrejmosť. "Nie je to rutina. Viem, koľko úsilia a prekonávania prekážok to vedenie klubu, hráčsky i
realizačný tím stojí."
Ktorú éru považujete za najúspešnejšiu? "Roky 1997 až 2004, keď sme získali sedemkrát za sebou
majstrovský titul. Pričom v rokoch 1998 až 2000 sa družstvo prebojovalo do Ligy šampiónov a následne
aj do Super Cupu, v ktorom sme už nehrali pre náročné finančné a technické požiadavky CEV. Na konci
tohto ,zlatého‘ obdobia naše ženy v sezóne 2003/04, okrem zisku 10. titulu, postúpili v Top Teams Cupe
do štvrťfinále, vyhrali Slovenský i Česko-slovenský pohár a k tomu v mládežníckej kategórii pridali
majstrovské tituly juniorky, kadetky. Len žiačky boli bronzové."
Kedy sa hral na Slovensku najlepší volejbal? "Práve v rokoch, ktoré som spomínal, lebo naše ženy mali
množstvo reprezentantiek, hrali výborný volejbal, konkurovali aj zahraničným družstvám. A ešte aj vtedy,
keď bola na vrchole slávy Senica, ktorá hrala s viacerými legionárkami, získavala majstrovské tituly a
úspešne si počínala aj v európskom pohári."
Dnes je najčastejšie skloňovaná téma peniaze. Kedy mal váš klub najvyšší rozpočet? "V rokoch 1998 až
2000, keď v našom družstve hrali tri Číňanky. Rozpočet nášho ,áčka‘ činil približne 4,5 milióna
slovenských korún (150 000 eur). Podieľal sa na ňom generálny sponzor - firma AJ OZAP. Mali sme
vtedy oveľa väčšiu podporu ako dnes zo Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ),
telovýchovnej jednoty a Ministerstva školstva SR. Žiaľ, generálny sponzor z trojročnej zmluvy po jeden a
pol roku odstúpil."
Ako vyznieva porovnanie so súčasným rozpočtom? "Už dlhšie nemáme generálneho sponzora, ba
chýbajú aj tí menší. Ani hlavné mesto nemá záujem klub podporiť. Preto si veľmi vážime starostlivosť a
podporu vedenia Ekonomickej univerzity Bratislava. Avšak financie pre ďalší výraznejší výkonnostný
pokrok družstva a tým aj prienik do volejbalovej Európy nám evidentne chýbajú. Rozpočet pre družstvo
žien plánujeme v intenciách 100 až 120-tisíc eur, ale napĺňame ho len ťažko."
Kto sa na ňom najviac podieľa? "Určite Ekonomická univerzita s finančnou a sociálnou podporou pre
hráčky, ako je ubytovanie či štipendiá. Sme radi, že sme v tohtoročnej sezóne začali spolupracovať s
JNT Real Estate, vďaka ktorému by sme chceli pozdvihnúť ekonomickú úroveň nášho ,áčka‘ aj v
budúcich rokoch. Malú položku rozpočtu žien tvorí príspevok zo SAUŠ a od menších sponzorov."
Dostávate prémie za titul majstra Slovenska, víťaza Slovenského pohára, či postupe do ďalších kôl v
európskych súťažiach? "Za majstra Slovenska je to 3000 eur od Slovenskej volejbalovej federácie, za
postup v európskom pohári od nikoho nič."
Keby ste mali bezodný mešec, ako hlboko by ste doň museli siahnuť, aby ste pohodlne zabezpečili chod
bežnej sezóny? "Stále hovorím len o družstve žien. Preň by sme potrebovali minimálne 150-tisíc eur.
Suma zahŕňa náklady na športovú činnosť vrátane medzinárodných súťaží, európskeho pohára,
finančného a sociálneho zabezpečenia hráčok, trénerov a prenájmov športových priestorov."
O koľko by sa čiastka navýšila, ak by ste chceli účinkovať v Lige majstrov? "Na výraznejší výkonnostný
posun tímu by sme potrebovali sumu asi 200-tisíc eur, na Ligu majstrov až 400tisíc eur."

V rokoch 1998 až 2011 sa v klube vystriedalo šestnásť legionárok. Boli obdobia, keď ste mali v družstve
až tri naraz. Ktorá z nich bola najdrahšia? "Boli to Číňanky He Jun-šu, Lu Jing a Su Hui-juan. Najdrahšia
z nich bola tretia – nahrávačka, ktorá hrala v sezóne 1998/99 s platom a prémiami 40 000 Sk mesačne,
plus úhradou nájomného za byt. Brazílčanka Solange Soaresová mala v poslednej sezóne u nás
2005/06 plat a prémie vo výške 48 000 Sk mesačne a hradený nájom za byt.
Na základe čoho ste si vyberali legionárky? "Väčšinou som ich výber zabezpečoval ja. Využíval som
osobné kontakty s prezidentmi klubov, trénermi. Napríklad som spolupracoval so známym ruským
trénerom Karpoľom či s čínskou agentkou žijúcou vo Viedni. Rozhodujúca pri angažovaní bola ich
volejbalová kvalita, skúsenosti, zaradenie na potrebný post v družstve, ale aj schopnosť začleniť sa do
kolektívu. V tejto práci mi pomáhala manažérka Eva Podhorná, ktorá má jedinečnú zásluhu, že pri
osobnej ceste v Brazílii vybavila nielen prvú Brazílčanku Solange Soaresovú, ale aj presvedčila jej
rodičov, aby ju pustili na Slovensko."
Ktorá zo zahraničných hráčok vám najviac zostala v pamäti? "Jednoznačne Solange. Je to pravá
profesionálka s príkladným ľudským a športovým charakterom. Za šesť rokov pôsobenia u nás sa
vypracovala na veľkú osobnosť a právom jej udelili slovenské štátne občianstvo. Ani v Prostějove, kde v
súčasnosti hrá, nezabúda na náš klub. Musím spomenúť aj Číňanku He Jun-šu, ktorá pôsobila u nás tri
sezóny (1997 - 2000) a družstvu pomohla získať tri majstrovské tituly."
Bola niektorá vyslovene problematická? "S legionárkami sme nemali väčšie problémy. Všetky sa vedeli
časom aklimatizovať a zapadnúť do herného systému. A to nielen tie po rusky hovoriace, ale aj Číňanky.
Problémová bola len Albánka Nora Dedová, ktorá však pôsobila u nás len tri mesiace. Nedokázala sa
prispôsobiť našim podmienkam, a preto sme sa s ňou rozlúčili."
Prelaďme na slovenskú nôtu. Ktorá z domácich hráčok bola najlepšie platená? "Asi Katka Mizdošová v
sezóne 2000/01 s mesačným platom približne 20 000 Sk plus prémie k tomu."
Koľko dostávajú hráčky dnes? "Od 150 do 400 eur mesačne diferencovane podľa kvality, plus
ubytovanie. Študentky Ekonomickej univerzity aj štipendium."
Majú aj odmeny za víťazstvá? "V minulosti dostávali hráčky odmeny za víťazné zápasy v
stredoeurópskej lige. Teraz, vzhľadom na finančnú situáciu klubu, nie. Len cieľové prémie za majstra a
zisk Slovenského pohára. V druhom prípade je to 1500 eur na tím, pokiaľ ide o titul majstra, tam to
musíme ešte dotiahnuť. Pred dvoma rokmi sme rozdeľovali 2350 eur."
Na ktorú odchovankyňu ste najviac hrdý? "Napríklad na Janu MatiašovskúAgajevovú, ktorú sme pritiahli
k volejbalu, ale odišla od nás skoro. Najskôr študovať a hrať do USA a ďalej pokračovala v hráčskej
kariére v Rusku, v Azerbajdžane, v Južnej Kórei. Ešte viac som hrdý na Alicu Székelyová, Adrianu
Marčekovú-Farkašovú či Ivetu Mikušovú. Prišli v mladučkom veku a vyrástli na veľké hráčky. Presadili sa
i v zahraničných kluboch a úspešne reprezentovali Slovensko."
Je rozdiel medzi súčasnou generáciou volejbalistiek a ich predchodkyňami spred dvadsiatich rokov v
prístupe? "Je. Predtým bol šport u väčšiny z nich na prvom mieste, chceli sa dostať na vrchol. V
súčasnej generácii je čoraz menej volejbalistiek schopných obetovať sa profesionálnym nárokom a
podmienkam. Majú viac rôznych záujmov, ale uznávam, že so zladením vysokoškolského štúdia to
nemajú ľahké."
Koľko trénerov sa za slovenskej éry vystriedalo na slávistickej lavičke? "V pozícii hlavného kouča ich
bolo doteraz desať. Najúspešnejší, práve v ére najlepšieho zabezpečenia družstva, bol Ľubo Petráš s
tromi titulmi majstra, úspechmi v európskom, Slovenskom i Československom pohári. Najlepšia
trénerská dvojica v klube bola doteraz jednoznačne Martin Hančík – Ľubo Petráš, a to od výchovy
mládeže až po ženy."
Ktorý z koučov bol najdrahší? "Adrián Ferulík s platom, prémiami a úhradou nájmu bytu v objeme
mesačne približne do 50 000 Sk."
Neraz ste boli v neľahkej situácii. Hráčkam ste museli pred pohárovými duelmi "prikázať" prehrať, hoci
súperky boli výkonnostne oveľa slabšie. Dá sa to vôbec? "Nebolo to jednoduché. Ale pochopili, že by
sme všetci na to doplatili. Je tragické, športovo neetické, že sme museli už viackrát takto postupovať. Je
to odraz našich pomerov v sponzoringu, slabej podpory zo strany ministerstva aj federácie, ale najmä
absolútne žiadna finančná návratnosť od Európskej volejbalovej konfederácie pri postupe."
Mali ste niekedy chuť sa na to celé vykašlať, lebo ste boli bezmocný a nedarilo sa vám nájsť sponzorov?
"Viackrát som rozmýšľal, či to má vzhľadom na ťažkosti so zabezpečovaním financií pre klub význam.
Prevážilo však srdce. Som patriot - slávista. Motivuje ma radosť z úspechov nielen žien, ale aj našich
mládežníckych družstiev. Rovnako aj zodpovednosť k rektorovi EU BA profesorovi Sivákovi, ktorý nám

utvára primerané podmienky pre naše ,áčko‘. V neposlednom rade nás dopredu ženú dosahované
výsledky družstva a zodpovednosť za plnenie dohodnutých podmienok hráčok a trénerov."
Ste v kontakte s klubmi z okolitých krajín. Ako sa líši rozpočet Slávie v porovnaní napríklad s maďarským
či rakúskym majstrom? "Najviac sme v kontakte maďarskými, českými a rakúskymi klubmi. Nielen v
športovej oblasti, ale aj osobnej. Náš rozpočet je približne rovnaký s maďarským majstrom.
Neporovnateľný je však s rakúskym a najmä českým – Prostějovom, ktorý ho má až šesťkrát vyšší. A to
nehovorím napríklad o poľských či nemeckých držiteľkách zlata."
Spomenuli ste Prostějov. Viete si predstaviť, že by sa v našich podmienkach zopakoval koncept Senice
z nedávnej minulosti, ktorý je podobný prostějovskému? "Viem, ale som realista. Naša cesta musí byť a
je iná. Vedie cez univerzitný šport. Ľady sa pohýnajú a verím, že v rámci novej koncepcie ministerstva
školstva a športu sa zlepšia podmienky pre typické vysokoškolské športy. Ideálne by bolo utvorenie
vysokoškolských centier a zaradenie kolektívu žien do Národného športového centra, kde už v minulosti
bol. Dúfam, že sa nájde cesta i forma podstatne vyššej podpory aj pre náš klub."
Môžu sa raz do Slávie vrátiť najslávnejšie časy? "Predstaviť si to viem, ale v súčasnej situácii to nie je
možné. Teraz ani nepotrebujeme dve či tri legionárky, nehráme najvyššie európske poháre. Preto sa
zameriavame na naše hráčky, predovšetkým študentky. Aj to je dnes zložité, lebo skúsené volejbalistky
skoro odchádzajú von alebo prestávajú s aktívnou činnosťou. Výchova talentov je náročná a dlhodobá.
Jednu legionárku by sme v súčasnosti po odchode viacerých hráčok aj potrebovali, tá však stojí
mesačne minimálne 2000 eur."
LUCIA JEŽÍKOVÁ
Súčasné majsterky Slovenska zarábajú od 150 do 400 eur mesačne diferencovane podľa kvality, plus
ubytovanie. Študentky Ekonomickej univerzity dostávajú aj štipendium.
Súčasná kapitánka slovenskej reprezentácie Solange Soaresová zostane navždy zapísaná v slávistickej
histórii. FOTO ONDREJ BOBEK
KTO JE VLADIMÍR HANČÍK
NARODENÝ: 16. apríla 1944 v Ružomberku
STAV: ženatý, syn Martin (40) - tréner súčasného družstva žien Slávie EU
KARIÉRA: 12 rokov tréner žien a junioriek v Slávii UK, reprezentačný tréner žien ČSFR (1984 – 1986),
od 1988 predseda VO Slávia UK, od 1991 prezident VK Slávia UK
TRÉNERSKÉ ÚSPECHY: víťaz Pohára víťazov pohárov (PVP) 1976, 3. miesto PVP 1974, 3. miesto
Pohár európskych majstrov 1984, trojnásobný majster ČSFR (1975, 1978 a 1983), 4. miesto na ME
1985 v Holandsku
Vladimír Hančík je dlhé roky spätý s volejbalovou Slaviou. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
NARODENINY OSLAVUJE TITULMI
Finálová séria vrcholí každý rok v čase, keď prezident Slávie EU oslavuje narodeniny. "Nepamätám sa,
že by priamo v deň mojich narodenín získali titul. Väčšina bola tesne pred alebo po mojich
narodeninách. Napríklad teraz sme si zlato vybojovali deň po mojej 69-ke, ale zato v deň menín rektora
EU profesora Siváka. Preňho bol 14. titul vybojovaný v dramatickom štvrtom zápase nielen zážitok, ale
aj vďaka hráčok za starostlivosť," poznamenal Vladimír Hančík.
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47. Galavečer slovenka roka 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 28/05/2013; 22/2013; s.: 6,7,8,9,10,11; Tipy pre vás;
ĽUDMILA GRODOVSKÁ]
Výpravný galaprogram, vysielaný z historickej budovy Slovenského národného divadla v priamom
prenose na Jednotke RTVS, zavŕšil piaty ročník ankety Slovenka roka. Už od začiatku má záštitu nad
týmto podujatím prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorú sprevádzal jej manžel - prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič.
Galavečer moderoval herec Maroš Kramár, ktorý mal pred výnimočnými ženami v hľadisku možno o

niečo väčšiu trému ako zvyčajne. Pod taktovkou režiséra Tomáša Eibnera mohli diváci vidieť
najprofesionálnejšiu scénu, aká v rámci Európy môže byť, špeciálne efekty, 3D grafiku a vystúpenia
skvelých hostí. Nominantky všetkých kategórií uvádzala moderátorka Vera Wisterová, stojaca pred
divadlom. Každá z nominovaných si vyslúžila potlesk. ,,Až dnes večer som si uvedomila, medzi akými
úžasnými ženami som sa ocitla. Je to pre mňa veľká česť," vyjadrila sa pri preberaní svojho ocenenia
dvojnásobná olympijská medailistka, víťazka kategórie Šport, strelkyňa Zuzana Štefečeková.
SAMY BY TO NEDOKÁZALI
Už fakt, že niekto si všimol ich prácu a navrhol na prestížne ocenenie, brali nominované ženy ako
vyznamenanie. Vážia si možnosť dostať sa do spoločnosti ďalších výnimočných a úspešných žien.
Väčšina sa priznala, že počas tých niekoľkých týždňov, keď ,,bojovali" o hlasy čitateľov Slovenky,
rozhlasových poslucháčov a televíznych divákov, zistili, že im fandí mnoho priateľov, bývalých
spolužiakov, žiakov, kolegov... Víťazstvo vo svojej kategórii bolo čerešničkou na torte, ktorú každá priala
aj tým ostatným. Ako moderátorka Adela Banášová, ktorá sa takmer ospravedlňovala našej kolegyni
Alenke Čisárikovej, nominovanej tiež v kategórii Médiá a komunikácia, že zvíťazila, lebo ju ľudia predsa
len viac poznajú z rozhlasu a televízie... A poďakovala aj ďalšej nominantke Tamare Cho, šéfke
Telerána Markízy, za to, že stála na začiatku jej televíznej kariéry... Úspešné profesionálky s pokorou
ďakovali - svojim učiteľom, kolegom, rodičom, manželom i deťom. Každá sa vypracovala tam, kde je,
vlastným úsilím, ale bez ľudí, ktorí pri nich stáli a stoja, by sa im to nepodarilo.
OCENENIE AKO ZÁVÄZOK
Víťazka každej kategórie si z javiska odnášala bronzovú sošku Slovenka roka od sochárky Jany
Brisudovej a briliantový šperk od spoločnosti Diamonds International Corporation. Osobitnej cene
týždenníka Slovenka sa tešila Zuzana Liová. ,,Slovenka vždy podporovala mladé talenty," vyslovila sa
šéfredaktorka Mária Miková pri jej odovzdávaní mladej scenáristke a režisérke, ktorej film Dom získal
mnoho ocenení na festivaloch u nás i v zahraničí. Absolútnou víťazkou sa stala a titul Slovenka roka
2013 získala Eliška Kubíková, prednostka Anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského. S dojatím ďakovala za túto poctu, ktorú jej bude pripomínať briliantový
náhrdelník s náušnicami, ale súčasne ju chápe ako záväzok. Svoje klinické skúsenosti, ktoré získala ako
chirurgička, chce odovzdávať svojim študentom a vychovávať z nich nielen múdrych, ale aj empatických
lekárov. ĽUDMILA GRODOVSKÁ
Víťazky kategórií v ankete Slovenka roka 2013 Zdravotníctvo: Eliška Kubíková, prednostka
Anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty UK Umenie a kultúra: Ivett Axamitová,
sochárka Biznis a manažment: Andrea Cisárová, riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu
detí a mládeže Charita: Soňa Holúbková, psychologička Veda a výskum: Tatiana Štefanovičová,
archeologička Vzdelávanie a podpora mladých talentov: Anna Zuzana Dubničková, profesorka z Katedry
teoretickej fyziky, matematiky a informatiky UK Šport: Zuzana Štefečeková, strelkyňa, dvojnásobná
držiteľka striebornej olympijskej medaily Médiá a komunikácia: Adela Banášová, moderátorka Absolútna
víťazka - Slovenka roka 2013: Eliška Kubíková Cena týždenníka Slovenka: Zuzana Liová
Nela Pocisková zožala potlesk dvomi pesničkami Sisa Lelkes Sklovska zaspievala ukážku z
pripravovaného muzikálu Mata Hari Sólisti Opery SND Oto Klein, Pavol Remenár a Miroslav Dvorský
dali efektnú bodku za programom piesňou o rodnej zemi Pieseň z muzikálu Rómeo a Júlia zaspievali
Nela Pocisková a Patrik Vyskočil Moderátor Maroš Kramár mal rešpekt pred množstvom výnimočných
žien v hľadisku Lucia Šoralová s Richardom Müllerom vytvorili aj vizuálne zaujímavú spevácku dvojicu
Žilky najmä mladších diváčok rozihral Ivan Tásler a IMT Smile
Vera Wisterová moderovala pred budovou divadla a uvádzala jednotlivé kategórie
Cenu Slovenky odovzdala šéfredaktorka Mária Miková Zuzane Liovej, sochárka Jana Brisudová jej
venovala svoje dielo
Dámy nominované na titul Slovenka roka 2013 s organizátorkami (zľava): Slovenka roka 2012 Natália
Bugyi Vicsápyová, Zuzana Liová, Soňa Holúbková, Tatiana Nátna, Tatiana Štefanovičová, Tamara Cho,
Adela Banášová, Sylvia Hrušková, Mária Soboličová, riaditeľka vydavateľstva Starproduction Mária
Reháková, Eliška Kubíková, Klaudia Volnerová, Alena Horváthová-Čisáriková, prvá dáma SR Silvia
Gašparovičová, Andrea Cisárová, podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, Ľuba Hargašová,
Silvia Miháliková, Zuzana Štefečeková, Anna Zuzana Dubničková, Eva
Hlavní organizátori riaditeľka vydavateľstva StarProduction Mária Reháková, riaditelia SND a RTVS
Marián Chudovský a Václav Mika privítali hostí, medzi ktorými nechýbal ani prezident Ivan Gašparovič s
manželkou

Tatiana Štefanovičová
Ivett Axamitová
Zuzana Štefečeková
Absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2013 - anatomička Eliška Kubíková
Andrea Cisárová
Soňa Holúbková
Anna Zuzana Dubničková
Adela Banášová
Katarína Michalechová s Jurajom Kukurom
Moderátorky Iveta Malachovská, Soňa Müllerová a Karin Majtánová
Obchodná riaditeľka D.I.C. Radka Ružičková a konateľka spoločnosti D.I.C. Katarína Petrenko
Manželia Juraj a Sisa Lelkesovci
Herečka Zita Furková
Členka predstavenstva VÚB Elena Kohútiková s priateľom
Jedna z nominovaných - naša kolegyňa Alena Horváthová-Čisáriková so synom
Nominantka ankety Slovenka roka 2013 v kategórii Zdravotníctvo Mina Bobocká v spoločnosti vedúceho
odborumarketingu Unipharmy Dalibora Suchánka
Peter Struhár s priateľkou Norikou Viglašskou
CENY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH ODOVZDÁVALI:
Zdravotnícvo - Tomislav Jurik, predseda predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA 1. slovenská
lekárnická, a. s.
Umenie a kultúra - minister kultúry Marek Maďarič
Charita -manažér OC Mirage Ivan Solenský a konateľ spoločnosti GAMO Marián Gajdoš
Veda a výskum- predseda SAV Jaromír Pastorek a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf
Sivák
Biznis a manažment prezidentka TOP centra podnikateliek Elvíra Chadimová a riaditeľ Bratislavského
kultúrneho a informačného centra Vladimír Grežo
Vzdelávanie a podpora mladých talentov - Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s.
Šport - generálna riaditeľka Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice Zuzana Ďurinová a športový komentátor
RTVS Marcel Merčiak
Médiá a komunikácia - riaditeľ SND Marián Chudovský a europoslanec Miroslav Mikolášik
Briliantový náhrdelník s náušnicami absolútnej Slovenke roka 2013 odovzdal Pavol Ľupták, riaditeľ
obchodných sietí Diamonds International Corporation
Starostka Starého Mesta Táňa Rosová, župan Pavol Frešo a expremiérka Iveta Radičová Starostka
Starého Mesta Táňa Rosová, župan Pavol Frešo a expremiérka Iveta Radičová
Zľava Zuzana Ondrášová s partnerom a ????? Palát s manželkou zo spoločnosti Tescoma Zľava
Zuzana Ondrášová s manželom a Miroslav Palát s manželkou zo spoločnosti Tescoma Zľava Zuzana
Ondrášová s manželom a Miroslav Palát s manželkou zo spoločnosti Tescoma

Hlasovanie prebiehalo pod dohľadom notárky Tatiany Schweighoferovej (vľavo). Na snímke s manželom
a manželmi Zoricou a Milanom Nemcovými Hlasovanie prebiehalo pod dohľadom notárky Tatiany
Schweighoferovej (vľavo). Na snímke s manželom a manželmi Zoricou a MilanomNemcovými
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik s manželkou Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik s manželkou
Minister spravodlivosti Tomáš Borec smanželkou
Riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour Mikuláš Milko
Marína Kráľovičová smanželmi Mikloškovcami
Mária Reháková v spoločnosti generálneho riaditeľa spoločnosti Orange Slovensko Pavla Lančariča a
jeho manželky Silvie
Vlado Černý smanželkou Ivetkou
Zľava návrhárka Renáta Kliská s partneroma Ondrej Mularčík s manželkou
Boris Kollár a Andrea Heringová s manželmi Andreou Cocherovou a Ivanom Golianom
Marketingový riaditeľ Poštovej banky Daniel Bradáč s manželkou
Moderátorka Katarína Brychtorá Moderátorka Katarína Brychtová
Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová s Tomislavom Jurikom Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová s
Tomislavom Jurikom
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48. Firmy lovia na fakultách
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 30/05/2013; s.: 3; Práca a vzdelávanie; Jarmila Horáková]
O aktuálnych nárokoch na absolventa školy čoraz častejšie diskutujú na kariérnych dňoch
Na mnohých vysokých školách sa už začali obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky.
Niektorí budúci absolventi už majú prísľub zamestnania, iní si ho ešte len hľadajú.
Ak sa dnes hovorí o nezamestnanosti absolventov vysokých škôl, neplatí to na strojárov. Podľa dekana
Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ľubomíra Šooša skončia iba dve
percentá ich absolventov na úradoch práce. Aby sa fakulta ešte viac prepojila s praxou, spúšťa
Postgraduálne výskumné centrum, v ktorom budú absolventi inžinierskeho a doktorandského štúdia
priamo pre potreby jednotlivých zamestnávateľov riešiť ich problémy. V januárovom prieskume oslovila
fakulta 150 firiem, záujem malo 50 z nich. Do projektu sa chce zapojiť 340 absolventov, ktorí by sa po
vyriešení problému stali zamestnancami tej-ktorej firmy. Vybraní účastníci sú v prvých rokoch riešenia
zamestnancami konkrétneho podniku, po uplynutí dohodnutej doby a prípadne po vyriešení projektu sa z
ýskumného centra vrátia späť do toho istého podniku. Časť pracovného času počas riešenia projektu
pritom trávia vo Výskumnom centre pod vedením skúsených supervisorov, časť v podniku pod odborným
vedením skúsených ľudí z praxe.
Trh farmaceutov
Absolventi študijného programu farmácia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
sú na trhu práce podľa jej prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium Jána
Klimasa žiadaní. I napriek tomu fakulta každý rok v spolupráci so Slovenským spolkom študentov
farmácie organizujú Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry. "Je to taký iný pohľad na fakultu,
zúčastňuje sa na ňom veľa ľudí, ktorí sa pohybujú vo farmácii. Tento rok sa napríklad dozvedeli o novom
študijnom programe, ktorý fakulta pripravuje, a veľa sa na ňom hovorilo aj o nárokoch na produkt fakulty
- jeho absolventa," povedal Klimas. Práve na tomto podujatí predstavili zamestnávatelia z rôznych
oblastí farmácie a zdravotníctva svoje ponuky na zamestnanie a aj predstavy o požiadavkách na
absolventov fakulty. "Nezamestnanosť našich absolventov je mizivá. Promovať bude tento rok 200
absolventov farmácie študujúcich v slovenskom jazyku a 65 absolventov farmácie študujúcich v
anglickom jazyku," dodal Klimas.
Osobné kontakty

Technickú univerzitu vo Zvolene oslovujú často jej bývalí absolventi, ktorí neraz sedia v
predstavenstvách firiem a hľadajú na fakultách zamestnancov s konkrétnym osobnostným profilom.
Často si vyberajú študentov priamo na katedrách už počas štúdia. Podľa hovorcu univerzity Petra
Gašperana sa ťažšie v praxi uplatňujú absolventi s lesníckym zameraním. "A aj keď sa veľa hovorí o
ekológii či environmentalistike, študenti mávajú s uplatnením problém najmä v súkromnej sfére," povedal
Gašperan. Univerzita pracovné ponuky pre študentov zverejňuje aj na svojom webe.
Svetová banka lanárila
Tento mesiac medzi študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave prišli manažéri zo skupiny
Svetovej banky (The World Bank Group). Tá sa snaží v rámci Young Professionals Program (YPP)
oslovovať nádejných kandidátov z regiónu. Banka im ponúka možnosť využiť vedomosti a získať
skúsenosti pri riešení projektov, ktoré sa týkajú financií, ekonomiky, vzdelávania či manažmentu
prírodných zdrojov. "Hľadáme kvalifikovaných a motivovaných ľudí vo veku do 32 rokov. Naše tímy,
ktoré pôsobia v mnohých regiónoch sveta, si zakladajú na rôznorodosti svojich členov, nielen čo sa týka
ich profesionálnych schopností, ale aj akademického vzdelania a kultúry," povedal senior Recruitment
Officer Svetovej banky Roberto Amorosino. Jarmila Horáková
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49. Poskytovatelia IT služieb na Slovensku (2012)
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 30/05/2013; 21/2013; s.: 23; Trend top v infotechnológiách;
redakcia]
IT Service Providers in Slovakia (2012)
Predaj IT služieb (tis. eur) Ročná zmena (%) Podiel na tržbách (%) Najväčší segment služieb Počet
vyvojárov Počet konzultantov Počet technikov Referenční zákazníci na poskytnuté služby v roku 2012
Services sales (000 eur) Annual Change (%) Share on revenues (%) The largest segment No. of
developers No. of consultants No. of technicians Reference customers for services in 2012
1. Asseco Central Europe, a.s., Bratislava 118 601 1,0 88,2 outsourcing 599 329 107 Česká správa
sociálního zabezpečení (rozhranie pre klientov), Ministerstvo financi ČR (systém ARES, generačný
upgrade), Finančné riaditeľstvo SR (rozšírenie funkcii dátového skladu o riešenie na boj proti daňovým
podvodom), skupina ČEZ (príprava distribučných dát pre systém SCADA)
2. T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice 80 698 12,3 100,0 outsourcing 19 2 347 11 n
3. Soitron, a.s., Bratislava 56 718 89,0 50,1 outsourcing n n n n
4. Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava 47 645 -3,0 67,5 podpora nasadených aplikácií 53 52
29 n
5. Tempest, a.s., Bratislava 41 725 11,5 55,8 outsourcing 67 45 79 n
6. Siemens Program and System Engineering, s.r.o., Bratislava 35 214 -0,9 100,0 vývoj softvéru na
zákazku 592 21 - n
7. Ness Slovensko, a.s., Bratislava 31 135 8,3 100,7 vývoj softvéru 271 23 6 n
8. Alcatel-Lucent Slovakia, a.s., Bratislava 27 075 -3,9 61,0 servis hardvéru 85 - 76 Slovak Telekom,
Orange Slovensko, Alcatel-Lucent
9. PosAm, s.r.o., Bratislava 20 776 -0,6 66,1 vývoj softvéru 99 66 53 n
10. RWE IT Slovakia, s.r.o., Košice 19 692 22,8 100,0 podpora aplikácii 104 106 49 n
11. Gratex International, a.s., Bratislava 18 492 -28,0 78,8 vývoj softvéru na zákazku 245 58 11 Allianz Slovenská poisťovňa (poistný informačný systém), MV SR (IS centrálna ohlasovňa), OJSC IC Allianz
Rusko (ABS poistný informačný systém), Allianz Life Korea (poistný informačný systém)
12. Softec, s.r.o., Bratislava 15 334 20,3 100,0 vývoj softvéru 194 27 3 n
13. Axasoft, a.s., Bratislava 14 266 54,0 96,6 outsourcing 33 11 10 n
14. Datalan, a.s., Bratislava 13 255 3,1 25,8 vývoj softvéru na zákazku 74 32 46 ČSOB stavebná
sporiteľňa (správa a schvaľovanie zákazníckych zmlúv), Trnavský samosprávny kraj a Žilinský
samosprávny kraj (elektronické služby)
15. S&T Slovakia, s.r.o., Bratislava 11 195 n 48,8 podpora nasadených aplikácií 8 38 17 Ekonomická
univerzita (implementácia SAP), Fortischem Nováky (nové dátové centrum), Embraco Slovakia (systém
SAP v novom závode Embraco v Rusku), Mobis (migrácia systému, služby podpora SAP systému)
16. Softip, a.s., Bratislava 9 497 -2,3 84,1 podpora nasadených aplikácii 59 43 16 Ministerstvo kultúry
SR (finančné riadenie projektov), ÚPSVAR (HR portál), Komerční banka penz. společnosť, Raitfeisen
penz. společnost, Aegon penz. společnost, Conseq penz. společnost (IS web Garant)
17. Asseco Solutions, a.s., Bratislava 8172 10,0 84,8 podpora nasadených aplikácii 51 61 10 Consumer
finance holding, DHL, GG tabak (služby pohotovostného centra a monitoringu prevádzky retail siete)
18. Sféra, a.s., Bratislava 7103 89,2 90,9 podpora nasadených aplikácií 40 25 8 OKTE (podpora
prevádzky IS zúčtovania odchýlok, IS organizátora krátkodobého trhu s elektrinou), Slovnaft
(technologická podpora prevádzky technického IS), Slovenské elektrárne (podpora certifikovaného

autorizovaného prenosu manuálnych odpočtov)
19. InterWay, s.r.o., Bratislava 6 004 37,4 60,6 podpora aplikácii 28 13 3 n
20. Anasoft APR, s.r.o., Bratislava 5 658 -32,0 83,9 vývoj softvéru n n n Agrana, GreenWay. Slovenská
pošta, SPP
21. I.S.D.O. plus. s.r.o, Bratislava 5 433 31,6 99,9 vývoj softvéru na zákazku 51 - - Orange Slovensko.
Tibco, Volubill, Openet Telecom, Digicel Jamajka
22. Wincor Nixdorf, s.r.o., Bratislava 5 433 n 43,0 servis hardvéru n n n n
23. Ipesoft, s.r.o., Žilina 4 847 13,9 65,2 nové implementácie 40 13 9 n
24. Gamo, a.s., Banská Bystrica 4 463 -25,8 46,1 servis hardvéru 14 12 22 n
25. Kros, a.s., Žilina 4 238 7,9 67,0 podpora aplikácií 63 56 0 n
26. Visicom, a.s., Bratislava 4 055 31,2 91,3 vývoj softvéru 29 13 10 NestJé
27. QBSW, a.s., Bratislava 3 667 7,8 100,0 podpora aplikácii n n n n
28. IDS Scheer Slovakia, s.r.o., Bratislava 3 284 -37,0 98,1 podpora nasadených aplikácií - 30 - n
29. Asbis SK, s.r.o., Bratislava 3 201 84,5 1,6 servis hardvéru n n n n
30. ICZ Slovakia, a.s., Trenčín 2 759 31,5 74,4 vývoj softvéru 21 6 2 n
n - nedostupný údaj (not available)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami/SOURCE: data diclosed by companies
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50. Ekonómia is not dead. Aj vďaka Adamovi Smithovi
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 31/05/2013; s.: 18; VÍKEND; Iveta Grznárová]
PROFIL l Nespoliehajte sa na ľudskosť, sebectvo je užitočné, povedal muž, ktorý z ekonómie urobil
vedu.
Iveta Grznárová iveta.grznarova@ecopress.sk
Odhliadnuc od Biblie, je tvorcom najcitovanejšej knihy sveta. No svet si ho vie uctiť aj inak. Keď sa
Margaret Thatcherová stala premiérkou, nariadila, aby členom vlády rozdali kravaty práve s jeho
podobizňou. Znalec ľudských túžob a muž, ktorého dnešní ekonómovia nazývajú revolucionárom pre 3.
tisícročie. Adam Smith. Spoľahnite sa na sebectvo ,,Tým, že ľudia sledujú len svoj vlastný záujem, slúžia
často záujmom spoločnosti účinnejšie, než keby sa o to vedome usilovali." Jeden z najznámejších a
zároveň najkontroverznejšie chápaných výrokov Adama Smitha na prvý pohľad neprezrádza, že jeho
autor bol človek neobyčajne citlivý a empatický, ktorý neveril, že spoločnosť môže byť šťastná, ak
väčšina z jej členov žije v chudobe. Za Smithovými slovami o tom, že pri ľuďoch sa nemáme spoliehať
na ich ľudskosť, ale na ich sebectvo, však nie je glorifikácia egoizmu, ale prenikavý vhľad do fungovania
spoločnosti. Bez ohľadu na to, aký rok sa práve píše. O tom však neskôr. Teraz na chvíľu zabudnime na
súčasnosť a prenesme sa do Škótska polovice 18. storočia, kde mladý Adam, matkou zbožňovaná
polosirota, jedináčik a pre väčšinu svojho okolia čudák a chodiaca encyklopédia v jednom, hltá filozofiu
na univerzite, zažíva nešťastnú lásku (po tejto skúsenosti sa už nikdy neožení) a citlivo vníma vrcholiaci
feudalizmus. ,,Bola to doba, keď väčšina ľudí nemohla vlastniť pôdu, sťahovať sa či slobodne podnikať,"
približuje Ján Lisý, dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Čo sa
týka ekonomického svetonázoru, prevládal merkantilizmus, podporujúci silnú kontrolu a riadenie
spoločnosti i trhu zo strany štátu. Premeň trh, oslobodíš človeka A hoci mladý Adam inklinoval najmä k
etickým otázkam - istý čas dokonca ašpiroval na kňazskú dráhu - čoskoro pochopil, že kľúčom k
premene vtedajšej spoločnosti a vyslobodeniu ľudí z biedy je práve premena hospodárstva, teda i
fungovania trhu. Jeho úvahy, v ktorých odvážne napredoval proti prúdu vtedajšieho presvedčenia,
vyústili do prelomového diela Teória mravných citov, ktorým si získal rešpekt vtedajšieho intelektuálneho
sveta. ,,Odmietol v nich vízie o možnosti centrálneho riadenia spoločnosti. Veľmi zreteľne si uvedomil, že
spoločnosť nemožno riadiť ako stroj či továreň vzhľadom na vysokú mieru neistoty a nepredvídateľnosti
spoločenského vývoja," píše český ekonóm Jiří Schwarz v zborníku Adam Smith Semper Vivus.
Mimochodom, to, k čomu Smith dospel intuíciou a pozorovaním, dnes vedci potvrdzujú pomocou
zložitých matematických modelov. A od tejto Smithovej myšlienky už bol len krok k tvorbe jeho už
spomínanému konceptu o užitočnom sebectve, ktorý rozpracoval v kultovom diele Bohatstvo národov.
Polievková teória A tak ako je to teda s tým prospešným egoizmom? Ján Lisý ho objasňuje na
,polievkovej teórii'. ,,Objednáte si v reštaurácii polievku, no čašník vám ju prinesie chladnú. Tak mu ju
vrátite. Čašník ju musí odniesť nazad do kuchyne, kde mu vynadá kuchár... A nakoniec kvôli nej
neprejde sto krokov, ale tristo. Z toho vyplýva, že teplú polievku mi donesie nie preto, že by mi chcel
dobre, ale preto, aby mal menej práce." Podobné úvahy a pozorovania sa Smithovi stali východiskom
pre teóriu spontánneho poriadku v spoločnosti, ktorá úzko súvisela s jeho vôbec najznámejšou
myšlienkou: o neviditeľnej ruke trhu. Zjednodušene povedané: Smith veril, že spoločnosť si pri
prirodzenom napĺňaní rôznorodých potrieb jednotlivých ľudí poradí lepšie (a skôr zbohatne), ako keď sa
do toho bude miešať štát. ,,Veril v možný súlad morálky a trhu, pričom trh definoval ,,ako ,hru s

pozitívnym súčtom', kde jeden nezískava na úkor druhého," objasňuje Peter Gonda, riaditeľ
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. A na Smithove slová krátko nato skutočne došlo. Smith ako
protijed Pokušenia spreneveriť sa slobodnému trhu však podľa ekonómov nie sú ani zďaleka
zažehnané. Ba naopak: prízraky obmedzovania slobody opäť povstávajú. Najčastejšie z útrob Európskej
únie. Sugestívne to opisuje Peter Gonda v článku pre Konzervatívne listy: ,,Majetok jednotlivca
neakceptujúceho vládnu ponuku v súvislosti s ,verejným záujmom'? Vyvlastniť! Značné zisky?
Regulovať! Veľké rozdiely v príjmoch? Zdaniť bohatších! Nízka cena cukru? Stanoviť jej minimum!
,Nekalo konkurenčné' dovozy? Zaviesť clá a dovozné kvóty!" A protijed na tieto zhubné nápady je pritom
už viac ako dvesto roky s nami - tvrdia ekonómovia. Stačilo by oprášiť Adama Smitha.
Život Adama Smitha zakladateľ modernej ekonómie a ,,otec" hospodárskeho liberalizmu sa narodil v
Kirkcaldy v Škótsku, presný dátum jeho narodenia nie je známy, pokrstený bol 5. júna 1723 v pätnástich
rokoch začal študovať filozofiu na Univerzite v Glasgowe, už ako 28-ročný sa tu stal profesorom logiky v
roku 1759 vychádza jeho dielo Teória mravných citov, kde rieši, ako ľudská komunikácia závisí od
náklonnosti a pochopenia medzi hovoriacim a načúvajúcim v roku 1763 sa stal tútorom mladého
vojvodu, počas európskych ciest s ním stretol i Voltaira či Rousseaua v roku 1776 vychádza jeho
najslávnejšia kniha Bohatstvo národov, po ktorej sa stal slávnym nikdy sa neoženil, o domácnosť sa
starala jeho matka, ktorá zomrela len pár rokov pred ním v roku 1778 bol vymenovaný za colného
komisára v roku 1790 (ako 67-ročný) podľahol bolestivej chorob Zdroj - Wikipédia
Smithove teórie v kocke
Autor myšlienky o neviditeľnej ruke trhu: dokazoval, že trh si najlepšie poradí bez štátnych zásahov.
Vyznával teóriu spontánneho poriadku, teda prirodzenej slobody v spoločnosti.
Veril v ,,užitočný" egoizmus: že spoločnosť bude najlepšie fungovať, ak ľudia budú sledovať svoje
vlastné záujmy.
Etické normy považoval za mantinely ľudského konania, nie za motiváciu činnosti.
Konkurenciu považoval za prejav vášnivej túžby po zlepšení vlastných životných podmienok, ktorú si
prinášame už z materského lona.
Štátne zásahy pripúšťal v krajných prípadoch: hrozby vojenského a ekonomického charakteru.
Úlohou štátu je podľa neho byť podnikateľsky aktívny tam, kde nie je záujem zo strany súkromníkov.
Rozpracoval tvorbu a príčiny bohatstva jednotlivcov a národov. Tvrdil, že podstatný zdroj bohatstva
pochádza z výroby a deľby práce.
Neveril, že spoločnosť môže byť šťastná, ak väčšina jej členov žije v chudobe a biede.
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51. Ekonómia is not death. Aj vďaka Adamovi Smithovi
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 31/05/2013; HNstyle; Iveta Grznárová]
Pred 290 rokmi sa narodil zakladateľ modernej ekonómie. Preslávil sa výrokom, že sebectvo je užitočné.
Ilustračná snímka
Odhliadnuc od Biblie, je tvorcom najcitovanejšej knihy sveta. A už v 18. storočí vyvrátil mýty, ktoré nás
(aj) vďaka Európskej únii strašia dodnes. Znalec ľudských túžob. Adam Smith.
Keď sa Margaret Thatcherová stala premiérkou, nariadila, aby členom vlády rozdali kravaty so
Smithovou podobizňou. Mal to byť signál, že politika sa ponesie v duchu jeho myšlienok. Čo to bolo za
muža, ktorého ani dnešní ekonómovia neváhajú nazvať revolucionárom pre 3. tisícročie?
Spoľahnite sa na sebectvo
"Tým, že ľudia sledujú len svoj vlastný záujem, slúžia často záujmom spoločnosti účinnejšie, než keby sa
o to vedome usilovali." Jeden z najznámejších a zároveň najkontroverznejšie chápaných výrokov Adama
Smitha na prvý pohľad neprezrádza, že jeho autor bol človek neobyčajne citlivý a empatický, ktorý
neveril, že spoločnosť môže byť šťastná, ak väčšina z jej členov žije v chudobe. Za Smithovými slovami
o tom, že pri ľuďoch sa nemáme spoliehať na ich ľudskosť, ale na ich sebectvo, však nie je glorifikácia
egoizmu, ale prenikavý vhľad do fungovania spoločnosti. Bez ohľadu na to, aký rok sa práve píše. O tom

však neskôr.
Teraz na chvíľu zabudnime na súčasnosť a prenesme sa do Škótska polovice 18. storočia, kde mladý
Adam, matkou zbožňovaná polosirota, jedináčik a pre väčšinu svojho okolia čudák a chodiaca
encyklopédia v jednom, hltá filozofiu na univerzite, zažíva nešťastnú lásku (po tejto skúsenosti sa už
nikdy neožení) a citlivo vníma vrcholiaci feudalizmus. "Bola to doba, keď väčšina ľudí nemohla vlastniť
pôdu, sťahovať sa, či slobodne podnikať," približuje Ján Lisý, dekan Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Čo sa týka ekonomického svetonázoru, prevládal
merkantilizmus, podporujúci silnú kontrolu a riadenie spoločnosti i trhu zo strany štátu.
Premeň trh, oslobodíš človeka
A hoci mladý Adam inklinoval najmä k etickým otázkam – istý čas dokonca ašpiroval na kňazskú dráhu –
čoskoro pochopil, že kľúčom k premene vtedajšej spoločnosti a vyslobodeniu ľudí z biedy je práve
premena hospodárstva, teda i fungovania trhu. Jeho úvahy, v ktorých odvážne napredoval proti prúdu
vtedajšieho presvedčenia, vyústili do prelomového diela Teória mravných citov, ktorým si získal rešpekt
vtedajšieho intelektuálneho sveta. "Odmietol v nich vízie o možnosti centrálneho riadenia spoločnosti.
Veľmi zreteľne si uvedomil, že spoločnosť nemožno riadiť ako stroj či továreň vzhľadom na vysokú mieru
neistoty a nepredvídateľnosti spoločenského vývoja," píše český ekonóm Jiří Schwarz v zborníku Adam
Smith Semper Vivus. Mimochodom, to, k čomu Smith dospel intuíciou a pozorovaním, dnes vedci
potvrdzujú pomocou zložitých matematických modelov.
A od tejto Smithovej myšlienky už bol len krok k tvorbe jeho už spomínanému konceptu o užitočnom
sebectve, ktorý rozpracoval v kultovom diele Bohatstvo národov.
Polievková teória
A tak ako je to teda s tým prospešným egoizmom? Ján Lisý ho objasňuje na ,polievkovej teórii’.
"Objednáte si v reštaurácii polievku, no čašník vám ju prinesie chladnú. Tak mu ju vrátite. Čašník ju musí
odniesť nazad do kuchyne, kde mu vynadá kuchár... A nakoniec kvôli nej neprejde sto krokov, ale tristo.
Z toho vyplýva, že teplú polievku mi donesie nie preto, že by mi chcel dobre, ale preto, aby mal menej
práce."
Podobné úvahy a pozorovania sa Smithovi stali východiskom pre teóriu spontánneho poriadku v
spoločnosti, ktorá úzko súvisela s jeho vôbec najznámejšou myšlienkou: o neviditeľnej ruke trhu.
Zjednodušene povedané: Smith veril, že spoločnosť si pri prirodzenom napĺňaní rôznorodých potrieb
jednotlivých ľudí poradí lepšie (a skôr zbohatne), ako keď sa do toho bude miešať štát. "Veril v možný
súlad morálky a trhu, pričom trh definoval "ako ,hru s pozitívnym súčtom’, kde jeden nezískava na úkor
druhého," objasňuje Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. A na Smithove
slová krátko nato skutočne došlo.
Smith ako protijed
Pokušenia spreneveriť sa slobodnému trhu však podľa ekonómov nie sú ani zďaleka zažehnané. Ba
naopak: prízraky obmedzovania slobody opäť povstávajú. Najčastejšie z útrob Európskej únie.
Sugestívne to opisuje Peter Gonda v článku pre Konzervatívne listy: "Majetok jednotlivca
neakceptujúceho vládnu ponuku v súvislosti s ,verejným záujmom’? Vyvlastniť! Značné zisky?
Regulovať! Veľké rozdiely v príjmoch? Zdaniť bohatších! Nízka cena cukru? Stanoviť jej minimum!
,Nekalo konkurenčné’ dovozy? Zaviesť clá a dovozné kvóty!"
A protijed na tieto zhubné nápady je pritom už viac ako dvesto roky s nami – tvrdia ekonómovia. Stačilo
by oprášiť Adama Smitha.
Život Adama Smitha
- zakladateľ modernej ekonómie a "otec" hospodárskeho liberalizmu narodil sa v Kirkcaldy v Škótsku,
presný dátum jeho narodenia nie je známy, pokrstený bol 5. júna 1723
– ešte pred narodením mu umrel otec, v 4 rokoch ho uniesli Cigáni, čoskoro sa však vrátil k matke
– v pätnástich rokoch začal študovať filozofiu na Univerzite v Glasgowe, už ako 28-ročný sa tu stal
profesorom logiky
– v roku 1759 vychádza jeho dielo Teória mravných citov, kde rieši, ako ľudská komunikácia závisí od
náklonnosti a pochopenia medzi hovoriacim a načúvajúcim
– v roku 1763 sa stal tútorom mladého vojvodu, na cestách po Európe so svojím žiakom stretol i
Voltaira, Rousseaua či Turgota
– v roku 1776 vychádza jeho najslávnejšia kniha Bohatstvo národov, po ktorej sa stal slávnym
– nikdy sa neoženil, o domácnosť sa starala jeho matka, ktorá zomrela päť rokov pred ním
– v roku 1778 bol vymenovaný za colného komisára
– v roku 1790 podľahol bolestivej chorobe
Zdroj - Wikipédia

Smithove teórie v kocke
Bol autorom myšlienky o neviditeľnej ruke trhu: dokazoval, že trh si najlepšie poradí bez štátnych
zásahov.
Vyznával teóriu spontánneho poriadku, teda prirodzenej slobody v spoločnosti.
Veril v "užitočný" egoizmus: že spoločnosť bude najlepšie fungovať, ak ľudia budú sledovať svoje
vlastné záujmy.
Etické normy považoval za mantinely ľudského konania, nie za motiváciu činnosti.
Konkurenciu považoval za prejav vášnivej túžby po zlepšení vlastných životných podmienok, túžby,
ktorú si prinášame už z materského lona a ktorá nás sprevádza až do hrobu.
Štátne zásahy pripúšťal v krajných prípadoch: hrozby vojenského a ekonomického charakteru.
Úlohou štátu je podľa neho byť podnikateľsky aktívny tam, kde nie je záujem zo strany súkromníkov.
Rozpracoval tvorbu a príčiny bohatstva jednotlivcov a národov. Tvrdil, že podstatný zdroj bohatstva
pochádza z výroby a deľby práce. (A nie zo zahraničného obchodu, ako verili jeho súčasníci –
merkantilisti.)
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52. Slovenské úspechy na Formula Student Electric
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 29/05/2013; 05/2013,06/2013; s.: 78; vzdelávanie; ZL]
Cieľom STUBA Green Teamu, ktorý tvoria študenti Slovenskej technickej univerzity, Ekonomickej
univerzity a Univerzity Komenského, je vyvíjať a zdokonaľovať pretekársku formulu na elektrický pohon.
Na svete je asi 400 takýchto študentských tímov, ale na súťažné okruhy Formula Student Electric sa z
nich kvalifikuje sotva polovica. Vlani sa tím STUBA predstavil v Španielsku na ,,Circuit de Cataluny" a
umiestnil sa na 4. mieste v disciplíne autocross. V tomto roku bude súťažiť v ČR, V. Británii a Maďarsku.
Oficiálnym sponzorom tejto finančne nákladnej snahy talentovaných študentov je logistická spoločnosť
GEFCO Slovakia. Podporou vývoja elektromobilov napĺňa aj svoje záväzky v rámci trvalo udržateľného
rozvoja a ochrany životného prostredia.
ZL

Späť na obsah

53. Vyznamenanie pre rektora EU
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 31/05/2013; Správy; z domova]
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: "Prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski
udelil pri príležitosti osláv univerzitných dní Ekonomickej univerzity v Krakove vysoké štátne
vyznamenanie Strieborný rytiersky kríž rádu za zásluhy Poľskej republiky v oblasti vysokoškolského
vzdelávania a výskumu rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave profesorovi Rudolfovi Sivákovi.
Vyznamenanie je ocenením dlhoročnej spolupráce s poľskými vedeckými a výskumnými pracoviskami,
ale aj ocenením doterajšej mimoriadne intenzívnej spolupráce medzi oboma ekonomickými
univerzitami v Bratislave a v Krakove. No a profesor Rudolf Sivák je dnes aj hosťom v našom štúdiu
TA3. Ja som naozaj rada, že ste prišli a že ste nám prišli porozprávať o týchto zaujímavých oceneniach,
ktoré sa na Slovensku len tak nevidia. Vitajte."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dobrý deň prajem."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " V prvom rade gratulujem. Pán profesor, povedzte nám
ako vy vnímate toto ocenenie? Vy ste mi povedali, že je to pre vás veľmi naozaj vysoký životný úspech,
čo to pre vás znamená?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Toto ocenenie je veľmi významné pre mňa,
nielen pre mňa, ale pre všetkých študentov, učiteľov Ekonomickej univerzity, ale myslím si, že aj pre
vysokoškolské inštitúcie na Slovensku. Ja som bol poctený tým, že pán prezident mi toto vyznamenanie
udelil ako výsledok spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a vysokoškolskými

inštitúciami, univerzitami, vysokými školami v Poľsku, s viacerými, pričom tá spolupráca najdlhšie je
práve s Ekonomickou univerzitou v Krakove a je viac ako 30-ročná. Spolupracujeme s Krakovom i s
ďalšími ekonomickými univerzitami v Katoviciach, v Štetíne, v oblasti výskumu, v oblasti pedagogickej,
vymieňame si študentov, učiteľov. Tá spolupráca je veľmi intenzívna, tak ako sa aj očakáva medzi
blízkymi krajinami, tá spolupráca za tie roky priniesla mnohé pozitíva tak pre poľské univerzity, ako aj pre
slovenské a ja som rád aj tej skutočnosti, že na základe dlhoročnej spolupráce sa vytvorili medzi týmito
našimi univerzitami nielen odborné, ale priam priateľské vzťahy medzi študentmi, pretože aj z jednej, aj
z druhej strany keď sa uskutočňujú spoločné konferencie, semináre, tak je to radosťou pre všetkých
tých, ktorí na nich sa zúčastňujú."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Hovoríme o spolupráci Ekonomickej univerzity nielen
teda s Poľskom, ale aj s inými univerzitami v ostatných častiach sveta. Akým spôsobom si máme
predstaviť túto spoluprácu konkrétnejšie, a to najmä so zameraním na študentov?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tá spolupráca je pre študentov v tomto
období mimoriadne dôležitá. Na Ekonomickú univerzitu každý rok prichádza približne 300 študentov
z partnerských univerzít a 400 študentov z univerzity odchádza na jeden semester, na dva semestre na
študijné pobyty a praxe na zahraničné univerzity. Tých zmlúv o spolupráci v rámci programu Erasmus
má univerzita viac ako 250, máme podpísaných 53 zmlúv a dohôd o spolupráci s európskymi
univerzitami, 25 s mimoeurópskymi, pre študentov sú to veľmi dobré skúsenosti keď môžu študovať
v inej krajine, môžu porovnávať systém štúdia, môžu porovnávať kvalitu štúdia, nadväzujú nové
priateľstvá, nadväzujú nové kontakty, osobitne si študenti oceňujú keď môžu vykonávať odborné praxe
v inštitúciách, podnikateľských subjektoch v zahraničí. Mnohí z nich potom sa po ukončení štúdia aj do
týchto subjektov vracajú. Táto skutočnosť je mimoriadne dôležitá z hľadiska internacionalizácie štúdia,
núti nás to okrem iného aj k tomu, aby sme pripravovali učebné plány jednotlivých študijných programov,
ktoré sú obdobného charakteru ako na univerzitách v zahraničí, aby ten systém štúdia bol taký, že keď
študent z Ekonomickej univerzity ide študovať do zahraničia, študuje obdobné predmety, obdobný
obsah ako na Ekonomickej univerzite a naopak, ak prichádzajú študenti z iných krajín na Ekonomickú
univerzitu, nachádzajú rovnaké alebo príbuzné študijné programy."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " O vysokých školách na Slovensku sa tento a najmä
budúci rok bude veľmi hovoriť, a to v súvislosti s plánovanou opätovnou akreditáciou vysokých škôl. Čo
to znamená pre tie vysoké školy a ja by som ešte urobila jednu podotázku, a to konkrétne
k Ekonomickej univerzite, lebo tá si stanovila akoby ešte vyššie kritériá ako len získať národnú
akreditáciu, alebo na tej národnej úrovni, získať medzinárodnú akreditáciu, tak potom môžeme
spomenúť aj čo to znamená a čo to bude znamenať pre školu ak ju získa."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Rok 2014 bude významný pre všetky
univerzity a vysoké školy na Slovensku, pretože sa podrobia komplexnej akreditácii všetky univerzity.
Táto komplexná akreditácia bude zameraná na hodnotenie pedagogickej, výskumnej, publikačnej
činnosti a jej výsledkom bude akreditácia jednotlivých študijných programov, výsledkom by mala byť aj
akreditácia bakalárskeho, inžinierskeho, doktorandského štúdia vrátane oprávnenia na podávanie
návrhov na profesúru a menovanie docentov. Ak tieto procesy príslušná škola zvládne na potrebnej
úrovni, rozhodnutie ministra školstva na základe výsledkov komplexnej akreditácie získava potom
oprávnenie vykonávať tieto aktivity aj na budúce 6-ročné obdobie. Z hľadiska Ekonomickej univerzity
popri komplexnej akreditácii na národnej úrovni univerzita je od roku 2012 zapojená aj do medzinárodnej
akreditácie, medzinárodnej akreditácie z hľadiska toho, že je to jeden zo strategických cieľov rozvoja
univerzity do roku 2015 s perspektívou do roku 2019. Táto medzinárodná akreditácia a jej zapojenie
vychádza z toho, že Ekonomická univerzita chce aj naďalej byť konkurencieschopná, ešte zvýšiť túto
konkurencieschopnosť v porovnaní s univerzitami obdobného charakteru v Európe, minimálne v rámci
regiónu strednej Európy a jednoducho nás núti aby sme nastavili procesy na univerzite na základe
určitých medzinárodných štandardov. Je to proces, ktorý je zameraný na efektívnosť a na kvalitu."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Zrejme tých podmienok, ktoré musí Ekonomická
univerzita spĺňať je oveľa viac a nechcem ich rozoberať veľmi podrobne, lebo na to je tu momentálne
veľmi málo priestoru, ale v každom prípade by sme asi mali povedať, že toto hodnotenie má na starosti
jedna veľmi prestížna agentúra, ktorá hodnotí univerzity po celom svete, takže v praxi v podstate bude
musieť Ekonomická univerzita naozaj spĺňať veľmi vysoké štandardy, je to tak?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Áno, je to agentúra AACSB, je to prestížna
agentúra, ktorá sa zameriava na akreditáciu biznis škôl na celom svete, je to agentúra, ktorá patrí medzi
tri najprestížnejšie agentúry v tejto oblasti a táto agentúra hodnotí vysoké školy a univerzity na celom
svete v oblasti podnikania, v oblasti manažmentu a jej hodnotenie má veľkú váhu v rámci týchto oblastí.
Jednoznačne ide o to, aby univerzita, ktorá sa uchádza o medzinárodnú akreditáciu, mala nastavené
všetky procesy, ktoré súvisia s činnosťou univerzity podľa medzinárodných štandardov, hodnotí sa
z hľadiska poslania univerzity, misie univerzity, hodnotí sa efektívnosť alokácie zdrojov, efektívnosť
jednotlivých študijných programov, medzinárodný charakter študijných programov, medzinárodné

projekty, hodnotí sa kvalita študijných programov, hodnotí sa kvalita učiteľov, hodnotí sa následne kvalita
štúdia vo väzbe na uplatnenie absolventov, je to komplexný proces, ktorý zahŕňa 15 štandardov a ten
proces je rozdelený do viacerých etáp. Univerzita najskôr požiada o to, že či môže byť do tohto procesu
medzinárodnej akreditácie zaradená, vypracuje súhrnnú správu, ak akreditačná komisia medzinárodná
rozhodne, v tomto prípade Ekonomická univerzita dostala pozitívne stanovisko, že na základe
doterajšieho vývoja a stavu univerzity spĺňa podmienku na zaradenie do medzinárodnej akreditácie, je
určitý časový priestor kedy univerzita dostáva mentora a spracováva sebahodnotiacu správu, to
znamená, že porovnáva existujúce procesy na univerzite so štandardami, ktoré si vyžaduje
medzinárodná akreditácia. My máme ako mentora pána profesora Mramora, dekana ľubľanskej
ekonomickej fakulty, Ľubľanskej univerzity, ten navštívil univerzitu, pred 2 mesiacmi sme diskutovali
s ním, spracovávame momentálne sebahodnotiacu správu, odošleme na akreditačnú komisiu do
Spojených štátov a na základe výsledku potom budeme nastavovať tie procesy podľa odporúčania tejto
medzinárodnej akreditácie. Výhoda tohto systému je, že je to proces dlhodobý a umožňuje univerzite tie
aktivity a činnosti potupne nastavovať podľa týchto štandardov, teda je tu priestor neustále zlepšovania
sa v jednotlivých činnostiach univerzity a prípadne robenie korekcií tých aktivít, ktoré nezodpovedajú
týmto štandardom. Proces efektívnosti a proces kvality je jednoducho spojený s rozvojom univerzity."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " A pravdepodobne je to skôr teda logické, že to zároveň
otvára aj veľké možnosti pre študentov v oblasti rozširovania svojich vedomostí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Áno, pre študentov je to rovnako významná
skutočnosť ako aj pre učiteľov. Pre študentov v prípade, že univerzita túto akreditáciu získa, bude to
znamenať, že študujú na univerzite, ktorá má obdobný charakter z hľadiska výkonov a činnosti ako
prestížne univerzity v zahraničí, umožní im to aj z hľadiska umiestnenia v praxi dokumentovať, že
študovali na takejto univerzite. Zároveň im to umožní študovať časť štúdia v zahraničí na univerzitách
obdobného charakteru a vytvára to aj určitú hrdosť na univerzitu, pretože ak má univerzita
medzinárodnú akreditáciu, je to otázka kvality, ale zároveň aj do určitej miery otázka prestíže."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Zároveň je to aj zrejme cesta budúcnosti rozširovať
zahraničnú spoluprácu s univerzitami, možnože si brať aj skúsenosti a poznatky zo sveta. Pôjde teda
cestou práve touto univerzita aj naďalej, prípadne čo ešte máte vo vyhliadke?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Pre univerzitu medzinárodná akreditácia,
medzinárodné aktivity sú jednou z priorít. My momentálne máme na univerzite tie tri dvojité diplomy,
v anglickom, francúzskom, nemeckom jazyku s prestížnymi univerzitami v zahraničí, chceme rozširovať
tieto dvojité diplomy a orientujeme sa z hľadiska medzinárodnej spolupráce aj na nové krajiny, najmä na
krajiny Latinskej Ameriky, momentálne máme tu letnú školu s mexickou prestížnou univerzitou
v Monterrey, máme podpísané zmluvy s brazílskymi, s argentínskymi univerzitami, ideme teda do tých
krajín, kde momentálne ešte tá spolupráca nie je, ale zároveň predpokladáme, že bude veľmi
perspektívna. Otázka medzinárodnej akreditácie, medzinárodného uznania je otázka absolútnej priority
pre Ekonomickú univerzitu."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesor
Rudolf Sivák bol mojím hosťom v štúdiu TA3. Ďakujem, že ste si našli čas na našich divákov a že ste
nás uviedli do problematiky a želám hlavne veľa šťastia nielen Ekonomickej univerzite, ale vôbec
vysokému školstvu na Slovensku."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ďakujem za pozvanie."
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54. Ekonómia is not dead. Aj vďaka Adamovi Smithovi
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 31/05/2013; HNstyle; Iveta Grznárová]
Pred 290 rokmi sa narodil zakladateľ modernej ekonómie. Preslávil sa výrokom, že sebectvo je užitočné.
Ilustračná snímka
Odhliadnuc od Biblie, je tvorcom najcitovanejšej knihy sveta. A už v 18. storočí vyvrátil mýty, ktoré nás
(aj) vďaka Európskej únii strašia dodnes. Znalec ľudských túžob. Adam Smith.
Keď sa Margaret Thatcherová stala premiérkou, nariadila, aby členom vlády rozdali kravaty so
Smithovou podobizňou. Mal to byť signál, že politika sa ponesie v duchu jeho myšlienok. Čo to bolo za
muža, ktorého ani dnešní ekonómovia neváhajú nazvať revolucionárom pre 3. tisícročie?
Spoľahnite sa na sebectvo

"Tým, že ľudia sledujú len svoj vlastný záujem, slúžia často záujmom spoločnosti účinnejšie, než keby sa
o to vedome usilovali." Jeden z najznámejších a zároveň najkontroverznejšie chápaných výrokov Adama
Smitha na prvý pohľad neprezrádza, že jeho autor bol človek neobyčajne citlivý a empatický, ktorý
neveril, že spoločnosť môže byť šťastná, ak väčšina z jej členov žije v chudobe. Za Smithovými slovami
o tom, že pri ľuďoch sa nemáme spoliehať na ich ľudskosť, ale na ich sebectvo, však nie je glorifikácia
egoizmu, ale prenikavý vhľad do fungovania spoločnosti. Bez ohľadu na to, aký rok sa práve píše. O tom
však neskôr.
Teraz na chvíľu zabudnime na súčasnosť a prenesme sa do Škótska polovice 18. storočia, kde mladý
Adam, matkou zbožňovaná polosirota, jedináčik a pre väčšinu svojho okolia čudák a chodiaca
encyklopédia v jednom, hltá filozofiu na univerzite, zažíva nešťastnú lásku (po tejto skúsenosti sa už
nikdy neožení) a citlivo vníma vrcholiaci feudalizmus. "Bola to doba, keď väčšina ľudí nemohla vlastniť
pôdu, sťahovať sa, či slobodne podnikať," približuje Ján Lisý, dekan Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Čo sa týka ekonomického svetonázoru, prevládal
merkantilizmus, podporujúci silnú kontrolu a riadenie spoločnosti i trhu zo strany štátu.
Premeň trh, oslobodíš človeka
A hoci mladý Adam inklinoval najmä k etickým otázkam – istý čas dokonca ašpiroval na kňazskú dráhu –
čoskoro pochopil, že kľúčom k premene vtedajšej spoločnosti a vyslobodeniu ľudí z biedy je práve
premena hospodárstva, teda i fungovania trhu. Jeho úvahy, v ktorých odvážne napredoval proti prúdu
vtedajšieho presvedčenia, vyústili do prelomového diela Teória mravných citov, ktorým si získal rešpekt
vtedajšieho intelektuálneho sveta. "Odmietol v nich vízie o možnosti centrálneho riadenia spoločnosti.
Veľmi zreteľne si uvedomil, že spoločnosť nemožno riadiť ako stroj či továreň vzhľadom na vysokú mieru
neistoty a nepredvídateľnosti spoločenského vývoja," píše český ekonóm Jiří Schwarz v zborníku Adam
Smith Semper Vivus. Mimochodom, to, k čomu Smith dospel intuíciou a pozorovaním, dnes vedci
potvrdzujú pomocou zložitých matematických modelov.
A od tejto Smithovej myšlienky už bol len krok k tvorbe jeho už spomínanému konceptu o užitočnom
sebectve, ktorý rozpracoval v kultovom diele Bohatstvo národov.
Polievková teória
A tak ako je to teda s tým prospešným egoizmom? Ján Lisý ho objasňuje na ,polievkovej teórii’.
"Objednáte si v reštaurácii polievku, no čašník vám ju prinesie chladnú. Tak mu ju vrátite. Čašník ju musí
odniesť nazad do kuchyne, kde mu vynadá kuchár... A nakoniec kvôli nej neprejde sto krokov, ale tristo.
Z toho vyplýva, že teplú polievku mi donesie nie preto, že by mi chcel dobre, ale preto, aby mal menej
práce."
Podobné úvahy a pozorovania sa Smithovi stali východiskom pre teóriu spontánneho poriadku v
spoločnosti, ktorá úzko súvisela s jeho vôbec najznámejšou myšlienkou: o neviditeľnej ruke trhu.
Zjednodušene povedané: Smith veril, že spoločnosť si pri prirodzenom napĺňaní rôznorodých potrieb
jednotlivých ľudí poradí lepšie (a skôr zbohatne), ako keď sa do toho bude miešať štát. "Veril v možný
súlad morálky a trhu, pričom trh definoval "ako ,hru s pozitívnym súčtom’, kde jeden nezískava na úkor
druhého," objasňuje Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. A na Smithove
slová krátko nato skutočne došlo.
Smith ako protijed
Pokušenia spreneveriť sa slobodnému trhu však podľa ekonómov nie sú ani zďaleka zažehnané. Ba
naopak: prízraky obmedzovania slobody opäť povstávajú. Najčastejšie z útrob Európskej únie.
Sugestívne to opisuje Peter Gonda v článku pre Konzervatívne listy: "Majetok jednotlivca
neakceptujúceho vládnu ponuku v súvislosti s ,verejným záujmom’? Vyvlastniť! Značné zisky?
Regulovať! Veľké rozdiely v príjmoch? Zdaniť bohatších! Nízka cena cukru? Stanoviť jej minimum!
,Nekalo konkurenčné’ dovozy? Zaviesť clá a dovozné kvóty!"
A protijed na tieto zhubné nápady je pritom už viac ako dvesto roky s nami – tvrdia ekonómovia. Stačilo
by oprášiť Adama Smitha.
Život Adama Smitha
- zakladateľ modernej ekonómie a "otec" hospodárskeho liberalizmu narodil sa v Kirkcaldy v Škótsku,
presný dátum jeho narodenia nie je známy, pokrstený bol 5. júna 1723
– ešte pred narodením mu umrel otec, v 4 rokoch ho uniesli Cigáni, čoskoro sa však vrátil k matke
– v pätnástich rokoch začal študovať filozofiu na Univerzite v Glasgowe, už ako 28-ročný sa tu stal
profesorom logiky
– v roku 1759 vychádza jeho dielo Teória mravných citov, kde rieši, ako ľudská komunikácia závisí od
náklonnosti a pochopenia medzi hovoriacim a načúvajúcim
– v roku 1763 sa stal tútorom mladého vojvodu, na cestách po Európe so svojím žiakom stretol i
Voltaira, Rousseaua či Turgota
– v roku 1776 vychádza jeho najslávnejšia kniha Bohatstvo národov, po ktorej sa stal slávnym

– nikdy sa neoženil, o domácnosť sa starala jeho matka, ktorá zomrela päť rokov pred ním
– v roku 1778 bol vymenovaný za colného komisára
– v roku 1790 podľahol bolestivej chorobe
Zdroj - Wikipédia
Smithove teórie v kocke
Bol autorom myšlienky o neviditeľnej ruke trhu: dokazoval, že trh si najlepšie poradí bez štátnych
zásahov.
Vyznával teóriu spontánneho poriadku, teda prirodzenej slobody v spoločnosti.
Veril v "užitočný" egoizmus: že spoločnosť bude najlepšie fungovať, ak ľudia budú sledovať svoje
vlastné záujmy.
Etické normy považoval za mantinely ľudského konania, nie za motiváciu činnosti.
Konkurenciu považoval za prejav vášnivej túžby po zlepšení vlastných životných podmienok, túžby,
ktorú si prinášame už z materského lona a ktorá nás sprevádza až do hrobu.
Štátne zásahy pripúšťal v krajných prípadoch: hrozby vojenského a ekonomického charakteru.
Úlohou štátu je podľa neho byť podnikateľsky aktívny tam, kde nie je záujem zo strany súkromníkov.
Rozpracoval tvorbu a príčiny bohatstva jednotlivcov a národov. Tvrdil, že podstatný zdroj bohatstva
pochádza z výroby a deľby práce. (A nie zo zahraničného obchodu, ako verili jeho súčasníci –
merkantilisti.)

Späť na obsah

55. Krádež storočia. Komunisti obrali ľudí menovou reformou o celoživotné úspory
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 31/05/2013; Tomáš Gális]
O menovej reforme sa šepkalo mesiace vopred, pár dní pred štartom sa už nedalo takmer nič kúpiť, no
komunistická vláda presviedčala ľudí, že je všetko v poriadku.
Bývalý československý prezident Antonín Zápotocký sa okrem iného zapísal do dejín aj dvomi prejavmi.
Prvý, ktorý predniesol ešte ako predseda vlády pred Vianocami 1952, dodnes zabáva: "Ježiško vyrástol,
zostarol, narástli mu fúzy, a stáva sa z neho dedo Mráz. Nechodí už nahý a otrhaný, je pekne oblečený v
baranici a v kožuchu."
Z druhého, ktorý predniesol už ako prezident 30. mája 1953, pamätníkom dodnes nie je veselo: "Naša
mena je pevná a menová reforma nebude, všetko sú to fámy, ktoré šíria triedni nepriatelia."
O tom, že druhý nebol príjemný ani pre vtedajšiu moc, svedčí aj jeho neskorší osud. Ako nedávno zistil
český denník MF Dnes, rozhlasový záznam pravdepodobne skartovali, aby si strana "nekomplikovala
pohľad na nedávnu československú minulosť a neupozorňovala ďalšie generácie na vtedajšie zámerné
protirečenie Antonína Zápotockého".
Onou komplikáciou totiž bolo, že menová reforma, ľudovo tiež mena peňazí, nakoniec prišla. V čase,
keď prezident, ktorý na hospodárske disproporcie sám veľakrát upozorňoval, prednášal svoj prejav, boli
už vo vojenských skladoch pripravené nové platidlá, ktoré sa od 1. júna vymieňali za staré prevažne vo
veľmi nevýhodnom pomere.
Okrem veľkých finančných strát pre obyvateľstvo reforma niektorým z nich (najmä nespokojným
robotníkom v Plzni) priniesla aj dlhoročné tresty či vysťahovanie. Ale ako hovoril "táta dělníků"
Zápotocký: "Máme všetky dôvody na to, aby sme ukázali silnú ruku."
Jedna k jednej
Silná ruka štátu sa však mala prejaviť skôr po vojne, keď prebehla prvá menová reforma, ktorej cieľom
bolo menovo znovuzjednotiť Slovensko s Čechami a Moravou a zadržať nadbytočné obeživo, ktoré sa
začalo kumulovať už počas prvej republiky a ešte viac v čase vojny. V rukách obyvateľstva totiž bolo
veľa peňazí, za ktoré však nebolo veľmi čo kúpiť.

Ľudia svoje našetrené peniaze (nemecká okupačná moc napríklad v Protektoráte Čechy a Morava
nominálne mzdy zvyšovala, ale prídely tovarov sa stále zmenšovali) vkladali do bánk, kde sa postupne
nazhromaždili veľké sumy.
Autori reformy okrem iného vychádzali z predpokladu, že Nemecko bude obnovenému štátu, ktorý sa
ocitol na strane víťazov, platiť vojnové reparácie. Tento predpoklad sa však neskôr ukázal ako ilúzia.
Hodnota slovenských pohľadávok síce na Slovensku dosiahla "len" 7 miliárd slovenských korún, ale v
protektoráte až 256 miliárd. Háčik bol v tom, že Nemecko bolo v troskách a záujem nahradiť si utrpené
škody mali najmä okupačné mocnosti. Nová mena mala byť tiež krytá napríklad majetkom odsunutých
(či vyhnaných) Nemcov, ale ako upozorňoval prvorepublikový minister financií a guvernér Národnej
banky československej Karel Engliš, hodnota majetku sa nezvýši tým, že zmení majiteľa.
V prvej povojnovej reforme z októbra 1945 sa napokon ako nová menová jednotka zaviedla koruna
československá. Každá fyzická osoba (právnické osoby a podniky mali iný režim) si mohla bývalé
slovenské a protektorátne koruny zameniť za nové Kčs v pomere jedna k jednej. Avšak len do výšky 500
korún. Ostatné bankovky (mince ostali v platnosti) či štátne dlhopisy a poistky vo výške asi 300 miliárd
museli byť uložené na viazané vklady.
Nemožno zastierať
Štát tento krok odôvodňoval tým, že potrebuje umŕtviť peniaze, čo bolo nepochybne potrebné. Ako však
upozorňuje predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV Zbyšek Šustek, "už v nasledujúcich
rokoch sa ukázalo, že viazané vklady, ktoré navyše neboli úročené, pre novú menu predstavujú
podstatný problém".
Z týchto vkladov si ľudia mohli vyberať peniaze len v určitých prípadoch, napríklad v zlej sociálnej
situácii, pri svadbe či pohrebe. Ale skutočnosť, že sa peniaze mohli vydávať napríklad aj na miestnych
poštách, kde sa ľudia dobre poznali, alebo sa pomocou nich dali platiť majetkové dane, spôsobila, že sa
viazané peniaze do obehu zase vracali.
Návrhy časti odborníkov, aby sa obyvateľom časť viazaných vkladov vyplatila a zvyšok by sa
jednoducho odpísal a zlikvidoval, by narazili na nepochopenie obyvateľstva a na politické strany, ktorým
by to na popularite určite nepridalo.
Na jeseň roku 1947 bolo v obehu už 66 miliárd korún a analýzy Národnej banky hovorili, že krajina stojí
pred novou reformou.
Situáciu zhoršovali aj iné veci, napríklad rast miezd, ktorý bol vyšší ako rast produktivity práce, a tiež
zmena orientácie hospodárstva. Stavali sa napríklad priehrady či východoslovenský hutný kombinát
HUKO, teda stavby, za ktoré bolo treba robotníkom zaplatiť hneď, ale návratnosť sa rátala na oveľa dlhší
čas. (Výstavbu HUKO dokonca začiatkom roku 1953 zastavili.) Neustále sa tiež zvyšovali náklady na
armádu.
To si uvedomovali aj stranícke špičky. Zápotocký napríklad v roku 1952 hovoril: "Keď v socialistickej
výrobe stúpa kúpna sila viac ako produktivita práce, potom musíme automaticky zvyšovať ceny, aby sme
kúpnu silu vyrovnali so stavom nášho trhu. Musíme mať odvahu povedať, že honba za mzdami a platmi,
ktoré nezodpovedajú výkonom a produktivite práce, nám zvýšenie životnej úrovne nezaručuje, naopak,
ohrozuje nás v socialistickom rozvoji. V týchto veciach nemožno fixľovať a tieto veci si nemožno
zastierať."
Päť i päťdesiat ku jednej
Zastieralo sa napokon len pred obyvateľstvom. Československá vláda na konci roku 1952 požiadala
Sovietsky zväz o pomoc pri výrobe nových peňazí, kým obyvateľstvo presviedčali o opaku okrem
Zápotockého aj agitačné skupiny.
Už začiatkom roku 1953 bolo vidieť, že sa niečo deje. Začal platiť zákaz uvoľňovania peňazí z viazaných
vkladov, ďalšie skupiny obyvateľov stratili právo na lacnejší nákup na lístky, v Prahe vypukla v
posledných májových dňoch nákupná horúčka, len aby sa ľudia zbavili peňazí.
26. mája bol pozastavený predaj akéhokoľvek voľne predajného tovaru (tovar, ktorý sa dovtedy mohol
kupovať aj bez prídelových lístkov, ale za podstatne vyššie ceny) v maloobchodných predajniach.
Zápotockého nástupca Antonín Novotný neskôr spomínal, že o príprave reformy sa rozprávali
"nezodpovedné manželky" niektorých vysokých straníckych a štátnych funkcionárov.
Výmena peňazí prebiehala od 1. do 4. júna 1953. Každý človek, ktorý nezamestnával iné osoby, si
mohol bez straty hodnoty vymeniť len 300 korún v pomere päť ku jednej, dostal teda 60 nových korún.
Všetka hotovosť nad 300 korún sa však už menila v desaťnásobne horšom pomere 50:1, čo znamená že

jeho peniaze stratili až 90 percent hodnoty.
O niečo lepšie to bolo pri vkladoch v bankách. Vklady do hodnoty 5000 starých korún, čo približne
zodpovedalo priemernej mzde, sa menili bez straty hodnoty v pomere päť ku jednej. Vyššie vklady však
mali nevýhodnejší kurz: menili sa so stratou, odstupňovanou podľa výšky vkladu, pri sumách nad 50-tisíc
to bolo dokonca 30:1, teda s 83-percentnou stratou. Horšie dopadli už len tí, ktorí si založili novú vkladnú
knižku v druhej polovici mája a ktorí dostali jednu novú korunu za päťdesiat starých.
To všetko vyvolalo pocit veľkej krivdy a všeobecnú nenávisť k vedeniu štátu. Ten mal podľa Šusteka
nielenže radikálne konať v príhodnejšej atmosfére krátko po vojne, keď by obyvatelia azda ľahšie
pochopili tvrdý zásah do svojich vreciek, ale dôvody reformy zastieral ideologickými frázami namiesto
toho, aby ju dôveryhodne a vecne vysvetlil. V takejto atmosfére sa šírili fámy o tom, ako si polepšili
napríklad príslušníci bezpečnostných zložiek štátu, a obavy z opakovania reformy sa periodicky vracali
ešte aj v nasledujúcich desaťročiach.
Šťastní majitelia nehnuteľností
Zbyšek Šustek, ktorý je tiež spoluautorom Kroniky peňazí na Slovensku, však oponuje pohľadu, ktorý v
reforme vidí len lúpež. Totiž to, čo sa súhrnne označuje ako menová reforma, tvorili dve rozdielne
operácie. Jednou bola denominácia meny v pomere 5:1, ktorá ľudí nijako nezasiahla, pretože sa v tomto
pomere znižovali platy aj ceny. Zjednodušene: človek po reforme síce zarobil nominálne päťkrát menej,
ale v rovnakom pomere klesli aj ceny mnohých tovarov.
Horšie to bolo s druhým opatrením, teda s onou hotovosťou nad tri stovky korún a vkladmi nad päťtisíc,
ktoré štát v rôznej miere skonfiškoval. "Ľudia si tieto dve opatrenia spojili a nadobudli pocit, že stratili
oveľa viac, ako bola ich skutočná strata. Nie každý mal napríklad v banke našetrené viac ako mesačný
plat."
Jedným z motívov konfiškačnej časti reformy bola aj snaha o zmenu sociálnej štruktúry. Názorom
vtedajšieho vedenia štátu bolo, že mŕtve peniaze v bankách sú ešte aj päť rokov po Víťaznom februári
stále v rukách reakčnej časti obyvateľstva, bývalých továrnikov, živnostníkov a kulakov. Prežívajúci či
skôr dožívajúci živnostníci na reformu skutočne doplatili. Ukradli im z rúk hotovosť, ktorú potrebovali na
každodenné obchody.
Zaujímavé je však aj to, že reforma sa dotkla napríklad aj dôstojníkov armády, ktorí boli oporou nového
režimu. Kým pred reformou dostávali podľa Šusteka toľko prídelových lístkov na potraviny, že ich
pravdepodobne ani nemohli spotrebovať, po reforme a zjednotení cien si dosť pohoršili. Naopak,
"reakčným živlom", ktoré nemali právo na lístky, aj pomohla, lebo nové ceny boli nižšie ako predtým na
voľnom trhu.
K najviac postihnutým skupinám obyvateľov patrili napríklad ľudia, ktorí si celý život platili životné
poistenie alebo tí, krátko pred reformou predali nehnuteľnosť, a z predaja im zostali tisíce korún, ktoré po
výmene stratili deväťdesiat percent hodnoty. Spokojní mohli byť aspoň tí, čo nehnuteľnosti kúpili.
"Zvedení" robotníci
Je pochopiteľné, že tí, ktorí stratili, na to dlho nezabudli. Niektorí z nich sa proti krádeži dokonca veľmi
hlasno ozvali práve v čase výmeny peňazí. Najznámejšou a najväčšou takouto akciou bola
demonštrácia v Plzni, známa aj ako plzenské povstanie.
Jakub Šlouf zo štátneho oblastného archívu v Prahe opisuje, v akom prostredí sa odohralo:
"Nedostatočne informované obyvateľstvo čelilo už v priebehu mája stresujúcej situácii nákupnej horúčky
a uzavretých obchodov. V pondelok prvého júna 1953 tak vstupovalo do prvého dňa reformy v situácii,
keď prázdne a uzavreté obchody priamo evokovali nadchádzajúce nebezpečenstvo hladu."
Do povstania sa zapojilo asi 20-tisíc ľudí, ktorí za necelý deň ovládli značnú časť mesta, až vzburu večer
potlačili okrem ZNB tiež jednotky Ľudových milícií či pohraničnej stráže. Spolu bolo zranených 250 ľudí,
v štrnástich procesoch odsúdili 331 osôb, mnohých prepustili z práce či dokonca vysťahovali.
Pre komunistickú moc, ktorá svoju legitimitu odvodzovala od robotníckej triedy, bolo veľmi nepríjemné,
že medzi demonštrantmi boli najmä robotníci z plzenskej škodovky. Jakub Šlouf upozorňuje, že za
lojalitu robotníkov režim v zásade toleroval občasné drobnejšie štrajky, ktoré sa zaobišli bez
výraznejších represií. "Preto tiež plzenské stranícke špičky spočiatku považovali demonštrácie z 1. júna
za nepríjemný, ale legitímny protest robotníckej triedy."
Za reakčný puč ich začali považovať až po napadnutí niektorých administratívnych budov. Z
ideologických dôvodov však straníci tvrdili, že robotníkov k trestnej činnosti zviedli. Využili v tejto

súvislosti tiež skutočnosť, že v dôsledku pofebruárovej sociálnej mobility pracoval v továrňach
nezanedbateľný počet niekdajších súkromných živnostníkov, bývalých úradníkov a príslušníkov ďalších
nerobotníckych profesií.
Dodatočný antikomunizmus
Tvrdenie, že šlo o "reakciu prezlečenú za robotníkov" bolo nezmyselné, ale neobstojí ani názor, že
všetci demonštranti boli antikomunisti. Ako prví vyšli do ulíc zamestnanci vtedajších Závodov V. I.
Lenina, ktorých požiadavky mali sociálny charakter. Postupne sa k nim pridávali napríklad bývalí
živnostníci, členovia nekomunistických strán alebo bývalí väzni z pracovných táborov, a vtedy sa už
objavili aj politické heslá.
Veľkú časť demonštrácie však tvorili aj ľudia, ktorí sa k pohybu priplietli len náhodou, napríklad bývali v
blízkom dome. Reforma nevoňala ani členom strany a ozbrojených zložiek. Práve ich neochota
zasahovať proti protestujúcim umožnila plzenským demonštráciám, aby sa vôbec rozvinuli.
"V určitom obmedzenom zmysle slova však demonštrácie predsa len boli jednoznačne antikomunistické.
Sama komunistická strana totiž dodatočne celý incident označila za pokus o reakčný puč a jeho
účastníkov trestne stíhala bez ohľadu na pôvodné motívy ich účasti. A bola to predovšetkým
komunistická strana, ktorá v tomto období definovala, čo je a čo nie je antikomunistické," uzatvára Šlouf.
Po zmene peňazí prišli samovraždy
Ak sa vám menová reforma nepáčila, poslali vás do uránovej bane. Najhoršie na tom boli tí, čo si v
banke zobrali úver a nestihli peniaze minúť, hovorí LUBOŠ PAVELKA, docent na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
O čom bola menová reforma v roku 1953?
To boli vlastne dve menové reformy v krátkom odstupe ôsmich rokov, ktoré spolu súviseli. Prvá bola po
vojne v 1945, keď sa znova spojilo Československo a išlo sa skoncovať so starými peniazmi. Volali ich
fašistické. Nové peniaze sa vytlačili vo Veľkej Británii ešte počas vojny, takže na nich ani nie je dátum.
Nevedelo sa, kedy sa vojna skončí a pustia sa do obehu. Za nové peniaze ste si mohli vymeniť
maximálne päťsto korún. Ten zvyšok ste si museli dať na účty, ktoré sa zmrazili.
Tie peniaze sa už nedali použiť?
Iba veľmi obmedzene, zo sociálnych dôvodov, napríklad na pomník zomretému manželovi, na internát
študujúceho dieťaťa či pri narodení. Z takto zmrazených peňazí Slováci od konca vojny do reformy v
1953 vyčerpali len osem percent. Česi v tom vedeli lepšie chodiť, vyčerpali približne dvadsať percent.
Ako prebehla menová reforma v 1953?
Zo dňa na deň oznámili, že peniaze sa menia za nové. Tie tajne vytlačili v Rusku. Čím viac peňazí ste
mali, tým horším pomerom vám ich zamenili. Napríklad za päťtisíc korún ste dostali tisícku, teda 20
percent, za stotisíc už len päť percent. Zároveň klesli aj ceny, približne na dvadsať percent.
Čiže ak ste mali len päťtisíc korún, o nič ste neprišli.
Asi tak. Ale väčšina ľudí mala viac peňazí. Na účtoch mali od konca vojny zmrazené peniaze, celé
rodinné úspory. Alebo mali celoživotné úspory doma pod vankúšom. Drvivú väčšinu ľudí tá zmena
okradla o to, čo si prácne usporili. Dlhopisy, životné poistky a podobné aktíva, tie skončili na úplnej nule.
Ak si niekto platil poistku dvadsať rokov, nemal z nej ani korunu.
Akú hodnotu malo päťtisíc korún?
Povedzme hodnotu jedného obleku. Alebo plat učiteľa. Baník mal sedemtisíc. Ak mal baník odložený čo
len jeden plat, štát ho okradol.
Keď sa na Cypre znehodnocovali vklady, politici si peniaze previedli preč, prv než k došlo k zmene. Bolo
to tak aj vtedy?
Podobne. Papaláši si zriadili vkladné knižky na doručiteľa a na ne si rozdelili peniaze po päťtisíc korún.
Teoreticky mohli mať aj desiatky či stovky knižiek. Nielenže o nič neprišli, ale ešte zarobili, lebo za
päťtisíc premenených na tisíc ste kúpili o niečo viac ako predtým.
Nepovrávalo sa, že sa také niečo chystá?

Pošuškávalo sa o tom, prezieravejší si to vymenili za tovar na voľnom trhu. No komunisti proti tomu
bojovali. Tesne predtým, ako prišlo k reforme, bolo mnoho obchodov zatvorených, všade sa akože
maľovalo, bola inventúra a podobne. Keď prebehla reforma, zrazu sa na pulty dostal tovar, ktorý bol
zadržiavaný. No predtým ste chodili s peniazmi po meste a nemohli ste za ne nič kúpiť. Luxusný tovar
bol stiahnutý z trhu. Napríklad klavíry či koberce. Do rádia a po obciach dali rozhlasovať, že žiadna
reforma meny nebude. Po nej zasa hovorili, že nová mena bude spojená s rubľom, akože najpevnejšou
menou na svete, a odpúta sa od dolára.
Ak ste mali v banke dlh?
Ten sa prepočítaval pomerom jedna ku piatim, teda najnevýhodnejším kurzom z tých, ktoré sa použili na
výmenu peňazí. Mama mala známu, ktorá si predtým požičala 50-tisíc korún, chcela kúpiť nábytok. Ale
nestihla to, lebo v obchodoch už nič hodnotné nebolo. Takže peniaze mala doma. Nakoniec jej po
reforme celý dlh výrazne narástol, lebo dlh jej prepočítali horším kurzom ako hotovosť.
Ako reagovali ľudia?
Frustrácia bola obrovská, bolo mnoho samovrážd, niekde rabovali úrady a napadli komunistických
funkcionárov. Vyše šesťsto ľudí skončilo v uránových baniach za rozvracanie republiky. Stačilo, že
verejne hovorili, že sa im to nepáči. Napríklad vás zbalil eštebák, ktorý počul, že na ulici nadávate na
menovú reformu a povedal vám, že poďte s nami. Desať rokov vás nikto nevidel, rodina ani nevedela,
kam vás zobrali.
piatok 31. 5. 2013 19:41 | Tomáš Gális
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56. Učitelia by mali svoj profesijný rozvoj zobrať do vlastných rúk, tvrdí expert
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 31/05/2013; Slovensko; TASR]
Hlasné verejné protesty a štrajky nie sú jedinou cestou, ako zlepšiť pracovné podmienky učiteľov.
Dlhodobé a efektívne výsledky dokáže priniesť len dennodenná spolupráca pedagógov a ich väčší
aktivizmus v oblasti vzdelávania. Myslí si to medzinárodný expert na vzdelávanie Chuck Sandy.
"Učitelia sú pod paľbou všade na svete a ich situácia sa stále zhoršuje. Preto by mali zobrať svoj
profesijný rozvoj do vlastných rúk a vytvárať siete, komunity a konferencie na výmenu skúseností,"
hovorí Chuck Sandy, ktorý 7. a 8. júna vystúpi v Bratislave na Ekonomickej univerzite v rámci tretieho
ročníka medzinárodnej konferencie pre angličtinárov ELT FORUM. "Dobrý učiteľ sa neskrýva ani za
knihy, ani za metodiky. Dobrý učiteľ nechce byť stredobodom pozornosti, ale pracuje so žiakmi
spôsobom, aby vytvoril pre každého z nich možnosť ocitnúť sa v centre diania," apeluje Sandy.
Na konferencii vystúpi 35 domácich a zahraničných spíkrov, medzi ktorými sú okrem Sandyho aj iní
medzinárodne uznávaní školitelia - Craig Huxley či Ken Wilson. Na podujatie sa hlásia stovky učiteľov, a
to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska či Maďarska. "Hviezdou konferencie bude lektorka
Penny Ur, ktorá začiatkom roka získala od kráľovnej Alžbety II. Rad britského impéria za rozvoj a
propagáciu metód učenia angličtiny," uviedla Klaudia Bednárová, predsedníčka Asociácie jazykových
škôl SR, ktorá je organizátorom konferencie ELT FORUM. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo
školstva SR.
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57. Expert na vzdelávanie vidí zlepšenie podmienok učiteľov v ich profesijnom
raste
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 31/05/2013; Správy; TASR]
Učitelia by mali z vlastnej iniciatívy vytvárať siete, komunity a konferencie namiesto verejných protestov
a štrajkov.
Hlasné verejné protesty a štrajky nie sú jedinou cestou, ako zlepšiť pracovné podmienky učiteľov.
Dlhodobé a efektívne výsledky dokáže priniesť len dennodenná spolupráca pedagógov a ich väčší
aktivizmus v oblasti vzdelávania. Myslí si to medzinárodný expert na vzdelávanie Chuck Sandy.
"Učitelia sú pod paľbou všade na svete a ich situácia sa stále zhoršuje. Preto by mali zobrať svoj

profesijný rozvoj do vlastných rúk a vytvárať siete, komunity a konferencie na výmenu skúseností,"
hovorí Chuck Sandy.
Práca so žiakmi
Sandy vystúpi 7. a 8. júna vystúpi v Bratislave na Ekonomickej univerzite v rámci tretieho ročníka
medzinárodnej konferencie pre angličtinárov ELT FORUM.
"Dobrý učiteľ sa neskrýva ani za knihy, ani za metodiky. Dobrý učiteľ nechce byť stredobodom
pozornosti, ale pracuje so žiakmi spôsobom, aby vytvoril pre každého z nich možnosť ocitnúť sa v centre
diania," apeluje Sandy.
Na konferencii vystúpi 35 domácich a zahraničných spíkrov, medzi ktorými sú okrem Sandyho aj iní
medzinárodne uznávaní školitelia - Craig Huxley či Ken Wilson.
Stovky záujemcov
Na podujatie sa hlásia stovky učiteľov, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska či Maďarska.
"Hviezdou konferencie bude lektorka Penny Ur, ktorá začiatkom roka získala od kráľovnej Alžbety II. Rad
britského impéria za rozvoj a propagáciu metód učenia angličtiny," uviedla Klaudia Bednárová,
predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR, ktorá je organizátorom konferencie ELT FORUM.
Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva SR.
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58. Medzinárodný expert: Učitelia sú pod paľbou všade, ide o výmenu skúseností
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 31/05/2013; topky.sk; TASR]
BRATISLAVA – Hlasné verejné protesty a štrajky nie sú jedinou cestou, ako zlepšiť pracovné podmienky
učiteľov. Dlhodobé a efektívne výsledky dokáže priniesť len dennodenná spolupráca pedagógov a ich
väčší aktivizmus v oblasti vzdelávania.
Myslí si to medzinárodný expert na vzdelávanie Chuck Sandy. "Učitelia sú pod paľbou všade na svete a
ich situácia sa stále zhoršuje. Preto by mali zobrať svoj profesijný rozvoj do vlastných rúk a vytvárať
siete, komunity a konferencie na výmenu skúseností," hovorí Chuck Sandy, ktorý 7. a 8. júna vystúpi v
Bratislave na Ekonomickej univerzite v rámci tretieho ročníka medzinárodnej konferencie pre
angličtinárov ELT FORUM. "Dobrý učiteľ sa neskrýva ani za knihy, ani za metodiky. Dobrý učiteľ nechce
byť stredobodom pozornosti, ale pracuje so žiakmi spôsobom, aby vytvoril pre každého z nich možnosť
ocitnúť sa v centre diania," apeluje Sandy.
Na konferencii vystúpi 35 domácich a zahraničných spíkrov, medzi ktorými sú okrem Sandyho aj iní
medzinárodne uznávaní školitelia - Craig Huxley či Ken Wilson. Na podujatie sa hlásia stovky učiteľov, a
to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska či Maďarska. "Hviezdou konferencie bude lektorka
Penny Ur, ktorá začiatkom roka získala od kráľovnej Alžbety II. Rad britského impéria za rozvoj a
propagáciu metód učenia angličtiny," uviedla Klaudia Bednárová, predsedníčka Asociácie jazykových
škôl SR, ktorá je organizátorom konferencie ELT FORUM. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo
školstva SR.
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59. Štipendium aj kontakty. PhD. zvýši kredit
[Téma: Rektor EU; HN; 16/05/2013; s.: 15; MOJA KARIÉRA; Paulína Nedavašková, František Kvarda]
Ak si chcete rozšíriť vzdelanie o doktorandské štúdium, je najvyšší čas podať si prihlášku. Prijímajú sa
od mája.
Paulína Nedavašková, František Kvarda
Šanca študovať v zahraničí, približne 500-eurové štipendium mesačne a teoretické vedomosti, ktoré vám
môžu pomôcť i neskôr v praxi. To všetko môžete získať spolu s titulom PhD. Ministerstvo školstva pre
HN potvrdilo, že záujem o treťostupňové vzdelanie každoročne rastie. Väčšiemu záujmu sa však teší
denná forma štúdia, je bezplatná. Ak sa vám zdá tento smer atraktívny je najvyšší čas podať si prihlášku
- školy ich prijímajú najmä v nasledujúcich týždňoch. Za externé si zaplatíte Doktorandské štúdium je na
Slovensku najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Titul sa dá získať za tri až štyri roky v

prípade denného, alebo za päť rokov externého štúdia. Denní študenti majú zo zákona nárok na
štipendium, naopak, externí doktorandi si za štúdium zaplatia. ,,PhD. študenti pred dizertačnou skúškou
poberajú štipendium vo výške 495 eur za mesiac, po skúške 580 eur," hovorí Rudolf Sivák, rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem toho im škola ponúka možnosť využiť ubytovanie v
študentskom domove alebo stravovanie v študentských jedálňach, za ceny rovnaké ako pri bežných
študentoch 1. a 2. stupňa štúdia. Externisti to majú, naopak, o niečo ťažšie. Výšku ročného školného si
pri externom štúdiu určuje každá univerzita sama. A tak sa môže stať, že školné sa takto vyšplhá aj na 2
000 eur. Aj napriek tomu si ho úspešní absolventi pochvaľujú. ,,Počas tohto štúdia som nadobudla
zručnosti, ktoré aktívne využívam aj v praktickej oblasti. A zatraktívnilo mi môj pracovný profil,"
pochvaľuje si Katarína Vydrová, personalistka v agentúre Drill. ,,Ďalší dôvod je získanie nových
kontaktov," dopĺňa ju Anna Sabolová, ktorá sa vďaka ,,druhému titulu" dostala aj na zahraničný študijný
pobyt do Portugalska. Rozhodujú schopnosti Koučka Eva Uhríková z Navigácie v povolaní sa na PhD.
pozerá inak. Myslí si, že toto štúdium v súkromnej sfére nie je veľmi dôležité. ,,Prihliadajú na to skôr
zamestnávatelia z oblasti výskumu či inštitúcií zameraných skôr na vedeckú činnosť," uzatvár Uhríková.
Som úspešná. Aj vďaka tomuto štúdiu
Marína Smolková, hovorkyňa Tatra banky študuje PhD. na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Je to vizitka, že chcem na sebe ďalej pracovať
Je hovorkyňou banky, teda značne ,,komerčnej" inštitúcie, no napriek tomu sa rozhodla pokračovať aj v
akademickom vzdelávaní. Marína Smolková popri práci externe študuje PhD. ,,V práci cítim potrebu
posúvať sa ďalej, školenia alebo odborné konferencie som však už nevnímala ako postačujúce,"
vysvetľuje motiváciu. Priznáva, že PhD. jej dáva zabrať - a ide najmä na úkor voľného času. ,,Popri práci
je to množstvo študijných víkendov či dlhých nocí, niekedy čerpanie dovolenky na prípravu na skúšky,"
hovorí. Ale tento tlak jej neprekáža. ,,Viem, že je to akademický titul, ale po PhD. v ,školskej' kariére
pokračovať nebudem. Z pohľadu súkromnej sféry by malo byť vnímané skôr ako vizitka, že zamestnanec
mal záujem na sebe pracovať a okrem rokov praxe má aj značné teoretické znalosti v odbore,"
uzatvátra. (fnk)
Katarína Vydrová, personalistka z agentúry Drill študovala Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a
Metoda v Trnave
Doktorandúra a materská? Dá sa to skĺbiť
Titul PhD. môžete získať aj počas materskej dovolenky. Živým dôkazom toho je Katarína Vydrová,
personalistka z agentúry Drill. ,,A navyše štúdium zatraktívnilo môj pracovný profil," tvrdí mamička absolventka. Prvotným impulzom, vďaka ktorému sa ,,vrhla" do doktorandúry, bola jej diplomová práca.
,,V nej mi zostali otázky, ktoré som považovala za potrebné zodpovedať a PhD. štúdium jej na to
poskytlo dostatočný priestor". ,,Nadobudla som zručnosti, ktoré v súčasnosti aktívne využívam aj v
praktickej oblasti," zdôrazňuje. No spomína aj na to, že skĺbiť materstvo a doktorandúru - dokonca v
dennej forme - nebolo vždy jednoduché. ,,Vďaka pomoci rodiny sa mi to však podarilo," spomína.
Štipendium, ktoré ako denná študentka dostávala, jej, ako dodáva, ,,pokrylo základné životné výdavky a
náklady na nákup literatúry." (fnk)
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60. Koľko zarábajú majsterky Slovenska?
[Téma: Rektor EU; Šport; 29/05/2013; 123/2013; s.: 30,31; VOLEJBAL; LUCIA JEŽÍKOVÁ]
S VLADIMÍROM HANČIKOM, prezidentom volejbalistiek Slávie EU Bratislava, nielen o úspechoch,
"Náš rozpočet v čase najväčšieho klubového rozmachu a teraz, to sú dve výrazne rozdielne veličiny,"
hovorí Vladimír Hančík, prezident volejbalistiek Slávie Ekonomická univerzita Bratislava, ktorý zastáva
pozíciu hlavy klubu od roku 1991. Aj napriek tomu, že slávistky nechýbali v bojoch o majstra od vzniku
samostatnej Slovenskej republiky ani raz, nepovažuje postup medzi najlepšie dva tímy za
samozrejmosť. "Nie je to rutina. Viem, koľko úsilia a prekonávania prekážok to vedenie klubu, hráčsky i
realizačný tím stojí."
Ktorú éru považujete za najúspešnejšiu? "Roky 1997 až 2004, keď sme získali sedemkrát za sebou
majstrovský titul. Pričom v rokoch 1998 až 2000 sa družstvo prebojovalo do Ligy šampiónov a následne
aj do Super Cupu, v ktorom sme už nehrali pre náročné finančné a technické požiadavky CEV. Na konci
tohto ,zlatého‘ obdobia naše ženy v sezóne 2003/04, okrem zisku 10. titulu, postúpili v Top Teams Cupe
do štvrťfinále, vyhrali Slovenský i Česko-slovenský pohár a k tomu v mládežníckej kategórii pridali
majstrovské tituly juniorky, kadetky. Len žiačky boli bronzové."

Kedy sa hral na Slovensku najlepší volejbal? "Práve v rokoch, ktoré som spomínal, lebo naše ženy mali
množstvo reprezentantiek, hrali výborný volejbal, konkurovali aj zahraničným družstvám. A ešte aj vtedy,
keď bola na vrchole slávy Senica, ktorá hrala s viacerými legionárkami, získavala majstrovské tituly a
úspešne si počínala aj v európskom pohári."
Dnes je najčastejšie skloňovaná téma peniaze. Kedy mal váš klub najvyšší rozpočet? "V rokoch 1998 až
2000, keď v našom družstve hrali tri Číňanky. Rozpočet nášho ,áčka‘ činil približne 4,5 milióna
slovenských korún (150 000 eur). Podieľal sa na ňom generálny sponzor - firma AJ OZAP. Mali sme
vtedy oveľa väčšiu podporu ako dnes zo Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ),
telovýchovnej jednoty a Ministerstva školstva SR. Žiaľ, generálny sponzor z trojročnej zmluvy po jeden a
pol roku odstúpil."
Ako vyznieva porovnanie so súčasným rozpočtom? "Už dlhšie nemáme generálneho sponzora, ba
chýbajú aj tí menší. Ani hlavné mesto nemá záujem klub podporiť. Preto si veľmi vážime starostlivosť a
podporu vedenia Ekonomickej univerzity Bratislava. Avšak financie pre ďalší výraznejší výkonnostný
pokrok družstva a tým aj prienik do volejbalovej Európy nám evidentne chýbajú. Rozpočet pre družstvo
žien plánujeme v intenciách 100 až 120-tisíc eur, ale napĺňame ho len ťažko."
Kto sa na ňom najviac podieľa? "Určite Ekonomická univerzita s finančnou a sociálnou podporou pre
hráčky, ako je ubytovanie či štipendiá. Sme radi, že sme v tohtoročnej sezóne začali spolupracovať s
JNT Real Estate, vďaka ktorému by sme chceli pozdvihnúť ekonomickú úroveň nášho ,áčka‘ aj v
budúcich rokoch. Malú položku rozpočtu žien tvorí príspevok zo SAUŠ a od menších sponzorov."
Dostávate prémie za titul majstra Slovenska, víťaza Slovenského pohára, či postupe do ďalších kôl v
európskych súťažiach? "Za majstra Slovenska je to 3000 eur od Slovenskej volejbalovej federácie, za
postup v európskom pohári od nikoho nič."
Keby ste mali bezodný mešec, ako hlboko by ste doň museli siahnuť, aby ste pohodlne zabezpečili chod
bežnej sezóny? "Stále hovorím len o družstve žien. Preň by sme potrebovali minimálne 150-tisíc eur.
Suma zahŕňa náklady na športovú činnosť vrátane medzinárodných súťaží, európskeho pohára,
finančného a sociálneho zabezpečenia hráčok, trénerov a prenájmov športových priestorov."
O koľko by sa čiastka navýšila, ak by ste chceli účinkovať v Lige majstrov? "Na výraznejší výkonnostný
posun tímu by sme potrebovali sumu asi 200-tisíc eur, na Ligu majstrov až 400tisíc eur."
V rokoch 1998 až 2011 sa v klube vystriedalo šestnásť legionárok. Boli obdobia, keď ste mali v družstve
až tri naraz. Ktorá z nich bola najdrahšia? "Boli to Číňanky He Jun-šu, Lu Jing a Su Hui-juan. Najdrahšia
z nich bola tretia – nahrávačka, ktorá hrala v sezóne 1998/99 s platom a prémiami 40 000 Sk mesačne,
plus úhradou nájomného za byt. Brazílčanka Solange Soaresová mala v poslednej sezóne u nás
2005/06 plat a prémie vo výške 48 000 Sk mesačne a hradený nájom za byt.
Na základe čoho ste si vyberali legionárky? "Väčšinou som ich výber zabezpečoval ja. Využíval som
osobné kontakty s prezidentmi klubov, trénermi. Napríklad som spolupracoval so známym ruským
trénerom Karpoľom či s čínskou agentkou žijúcou vo Viedni. Rozhodujúca pri angažovaní bola ich
volejbalová kvalita, skúsenosti, zaradenie na potrebný post v družstve, ale aj schopnosť začleniť sa do
kolektívu. V tejto práci mi pomáhala manažérka Eva Podhorná, ktorá má jedinečnú zásluhu, že pri
osobnej ceste v Brazílii vybavila nielen prvú Brazílčanku Solange Soaresovú, ale aj presvedčila jej
rodičov, aby ju pustili na Slovensko."
Ktorá zo zahraničných hráčok vám najviac zostala v pamäti? "Jednoznačne Solange. Je to pravá
profesionálka s príkladným ľudským a športovým charakterom. Za šesť rokov pôsobenia u nás sa
vypracovala na veľkú osobnosť a právom jej udelili slovenské štátne občianstvo. Ani v Prostějove, kde v
súčasnosti hrá, nezabúda na náš klub. Musím spomenúť aj Číňanku He Jun-šu, ktorá pôsobila u nás tri
sezóny (1997 - 2000) a družstvu pomohla získať tri majstrovské tituly."
Bola niektorá vyslovene problematická? "S legionárkami sme nemali väčšie problémy. Všetky sa vedeli
časom aklimatizovať a zapadnúť do herného systému. A to nielen tie po rusky hovoriace, ale aj Číňanky.
Problémová bola len Albánka Nora Dedová, ktorá však pôsobila u nás len tri mesiace. Nedokázala sa
prispôsobiť našim podmienkam, a preto sme sa s ňou rozlúčili."
Prelaďme na slovenskú nôtu. Ktorá z domácich hráčok bola najlepšie platená? "Asi Katka Mizdošová v
sezóne 2000/01 s mesačným platom približne 20 000 Sk plus prémie k tomu."
Koľko dostávajú hráčky dnes? "Od 150 do 400 eur mesačne diferencovane podľa kvality, plus
ubytovanie. Študentky Ekonomickej univerzity aj štipendium."

Majú aj odmeny za víťazstvá? "V minulosti dostávali hráčky odmeny za víťazné zápasy v
stredoeurópskej lige. Teraz, vzhľadom na finančnú situáciu klubu, nie. Len cieľové prémie za majstra a
zisk Slovenského pohára. V druhom prípade je to 1500 eur na tím, pokiaľ ide o titul majstra, tam to
musíme ešte dotiahnuť. Pred dvoma rokmi sme rozdeľovali 2350 eur."
Na ktorú odchovankyňu ste najviac hrdý? "Napríklad na Janu MatiašovskúAgajevovú, ktorú sme pritiahli
k volejbalu, ale odišla od nás skoro. Najskôr študovať a hrať do USA a ďalej pokračovala v hráčskej
kariére v Rusku, v Azerbajdžane, v Južnej Kórei. Ešte viac som hrdý na Alicu Székelyová, Adrianu
Marčekovú-Farkašovú či Ivetu Mikušovú. Prišli v mladučkom veku a vyrástli na veľké hráčky. Presadili sa
i v zahraničných kluboch a úspešne reprezentovali Slovensko."
Je rozdiel medzi súčasnou generáciou volejbalistiek a ich predchodkyňami spred dvadsiatich rokov v
prístupe? "Je. Predtým bol šport u väčšiny z nich na prvom mieste, chceli sa dostať na vrchol. V
súčasnej generácii je čoraz menej volejbalistiek schopných obetovať sa profesionálnym nárokom a
podmienkam. Majú viac rôznych záujmov, ale uznávam, že so zladením vysokoškolského štúdia to
nemajú ľahké."
Koľko trénerov sa za slovenskej éry vystriedalo na slávistickej lavičke? "V pozícii hlavného kouča ich
bolo doteraz desať. Najúspešnejší, práve v ére najlepšieho zabezpečenia družstva, bol Ľubo Petráš s
tromi titulmi majstra, úspechmi v európskom, Slovenskom i Československom pohári. Najlepšia
trénerská dvojica v klube bola doteraz jednoznačne Martin Hančík – Ľubo Petráš, a to od výchovy
mládeže až po ženy."
Ktorý z koučov bol najdrahší? "Adrián Ferulík s platom, prémiami a úhradou nájmu bytu v objeme
mesačne približne do 50 000 Sk."
Neraz ste boli v neľahkej situácii. Hráčkam ste museli pred pohárovými duelmi "prikázať" prehrať, hoci
súperky boli výkonnostne oveľa slabšie. Dá sa to vôbec? "Nebolo to jednoduché. Ale pochopili, že by
sme všetci na to doplatili. Je tragické, športovo neetické, že sme museli už viackrát takto postupovať. Je
to odraz našich pomerov v sponzoringu, slabej podpory zo strany ministerstva aj federácie, ale najmä
absolútne žiadna finančná návratnosť od Európskej volejbalovej konfederácie pri postupe."
Mali ste niekedy chuť sa na to celé vykašlať, lebo ste boli bezmocný a nedarilo sa vám nájsť sponzorov?
"Viackrát som rozmýšľal, či to má vzhľadom na ťažkosti so zabezpečovaním financií pre klub význam.
Prevážilo však srdce. Som patriot - slávista. Motivuje ma radosť z úspechov nielen žien, ale aj našich
mládežníckych družstiev. Rovnako aj zodpovednosť k rektorovi EU BA profesorovi Sivákovi, ktorý
nám utvára primerané podmienky pre naše ,áčko‘. V neposlednom rade nás dopredu ženú dosahované
výsledky družstva a zodpovednosť za plnenie dohodnutých podmienok hráčok a trénerov."
Ste v kontakte s klubmi z okolitých krajín. Ako sa líši rozpočet Slávie v porovnaní napríklad s maďarským
či rakúskym majstrom? "Najviac sme v kontakte maďarskými, českými a rakúskymi klubmi. Nielen v
športovej oblasti, ale aj osobnej. Náš rozpočet je približne rovnaký s maďarským majstrom.
Neporovnateľný je však s rakúskym a najmä českým – Prostějovom, ktorý ho má až šesťkrát vyšší. A to
nehovorím napríklad o poľských či nemeckých držiteľkách zlata."
Spomenuli ste Prostějov. Viete si predstaviť, že by sa v našich podmienkach zopakoval koncept Senice
z nedávnej minulosti, ktorý je podobný prostějovskému? "Viem, ale som realista. Naša cesta musí byť a
je iná. Vedie cez univerzitný šport. Ľady sa pohýnajú a verím, že v rámci novej koncepcie ministerstva
školstva a športu sa zlepšia podmienky pre typické vysokoškolské športy. Ideálne by bolo utvorenie
vysokoškolských centier a zaradenie kolektívu žien do Národného športového centra, kde už v minulosti
bol. Dúfam, že sa nájde cesta i forma podstatne vyššej podpory aj pre náš klub."
Môžu sa raz do Slávie vrátiť najslávnejšie časy? "Predstaviť si to viem, ale v súčasnej situácii to nie je
možné. Teraz ani nepotrebujeme dve či tri legionárky, nehráme najvyššie európske poháre. Preto sa
zameriavame na naše hráčky, predovšetkým študentky. Aj to je dnes zložité, lebo skúsené volejbalistky
skoro odchádzajú von alebo prestávajú s aktívnou činnosťou. Výchova talentov je náročná a dlhodobá.
Jednu legionárku by sme v súčasnosti po odchode viacerých hráčok aj potrebovali, tá však stojí
mesačne minimálne 2000 eur."
LUCIA JEŽÍKOVÁ
Súčasné majsterky Slovenska zarábajú od 150 do 400 eur mesačne diferencovane podľa kvality, plus
ubytovanie. Študentky Ekonomickej univerzity dostávajú aj štipendium.
Súčasná kapitánka slovenskej reprezentácie Solange Soaresová zostane navždy zapísaná v slávistickej
histórii. FOTO ONDREJ BOBEK

KTO JE VLADIMÍR HANČÍK
NARODENÝ: 16. apríla 1944 v Ružomberku
STAV: ženatý, syn Martin (40) - tréner súčasného družstva žien Slávie EU
KARIÉRA: 12 rokov tréner žien a junioriek v Slávii UK, reprezentačný tréner žien ČSFR (1984 – 1986),
od 1988 predseda VO Slávia UK, od 1991 prezident VK Slávia UK
TRÉNERSKÉ ÚSPECHY: víťaz Pohára víťazov pohárov (PVP) 1976, 3. miesto PVP 1974, 3. miesto
Pohár európskych majstrov 1984, trojnásobný majster ČSFR (1975, 1978 a 1983), 4. miesto na ME
1985 v Holandsku
Vladimír Hančík je dlhé roky spätý s volejbalovou Slaviou. FOTO DUŠAN KOUTNÝ
NARODENINY OSLAVUJE TITULMI
Finálová séria vrcholí každý rok v čase, keď prezident Slávie EU oslavuje narodeniny. "Nepamätám sa,
že by priamo v deň mojich narodenín získali titul. Väčšina bola tesne pred alebo po mojich
narodeninách. Napríklad teraz sme si zlato vybojovali deň po mojej 69-ke, ale zato v deň menín rektora
EU profesora Siváka. Preňho bol 14. titul vybojovaný v dramatickom štvrtom zápase nielen zážitok, ale
aj vďaka hráčok za starostlivosť," poznamenal Vladimír Hančík.
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61. Galavečer slovenka roka 2013
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 28/05/2013; 22/2013; s.: 6,7,8,9,10,11; Tipy pre vás; ĽUDMILA
GRODOVSKÁ]
Výpravný galaprogram, vysielaný z historickej budovy Slovenského národného divadla v priamom
prenose na Jednotke RTVS, zavŕšil piaty ročník ankety Slovenka roka. Už od začiatku má záštitu nad
týmto podujatím prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorú sprevádzal jej manžel - prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič.
Galavečer moderoval herec Maroš Kramár, ktorý mal pred výnimočnými ženami v hľadisku možno o
niečo väčšiu trému ako zvyčajne. Pod taktovkou režiséra Tomáša Eibnera mohli diváci vidieť
najprofesionálnejšiu scénu, aká v rámci Európy môže byť, špeciálne efekty, 3D grafiku a vystúpenia
skvelých hostí. Nominantky všetkých kategórií uvádzala moderátorka Vera Wisterová, stojaca pred
divadlom. Každá z nominovaných si vyslúžila potlesk. ,,Až dnes večer som si uvedomila, medzi akými
úžasnými ženami som sa ocitla. Je to pre mňa veľká česť," vyjadrila sa pri preberaní svojho ocenenia
dvojnásobná olympijská medailistka, víťazka kategórie Šport, strelkyňa Zuzana Štefečeková.
SAMY BY TO NEDOKÁZALI
Už fakt, že niekto si všimol ich prácu a navrhol na prestížne ocenenie, brali nominované ženy ako
vyznamenanie. Vážia si možnosť dostať sa do spoločnosti ďalších výnimočných a úspešných žien.
Väčšina sa priznala, že počas tých niekoľkých týždňov, keď ,,bojovali" o hlasy čitateľov Slovenky,
rozhlasových poslucháčov a televíznych divákov, zistili, že im fandí mnoho priateľov, bývalých
spolužiakov, žiakov, kolegov... Víťazstvo vo svojej kategórii bolo čerešničkou na torte, ktorú každá priala
aj tým ostatným. Ako moderátorka Adela Banášová, ktorá sa takmer ospravedlňovala našej kolegyni
Alenke Čisárikovej, nominovanej tiež v kategórii Médiá a komunikácia, že zvíťazila, lebo ju ľudia predsa
len viac poznajú z rozhlasu a televízie... A poďakovala aj ďalšej nominantke Tamare Cho, šéfke
Telerána Markízy, za to, že stála na začiatku jej televíznej kariéry... Úspešné profesionálky s pokorou
ďakovali - svojim učiteľom, kolegom, rodičom, manželom i deťom. Každá sa vypracovala tam, kde je,
vlastným úsilím, ale bez ľudí, ktorí pri nich stáli a stoja, by sa im to nepodarilo.
OCENENIE AKO ZÁVÄZOK
Víťazka každej kategórie si z javiska odnášala bronzovú sošku Slovenka roka od sochárky Jany
Brisudovej a briliantový šperk od spoločnosti Diamonds International Corporation. Osobitnej cene
týždenníka Slovenka sa tešila Zuzana Liová. ,,Slovenka vždy podporovala mladé talenty," vyslovila sa
šéfredaktorka Mária Miková pri jej odovzdávaní mladej scenáristke a režisérke, ktorej film Dom získal
mnoho ocenení na festivaloch u nás i v zahraničí. Absolútnou víťazkou sa stala a titul Slovenka roka
2013 získala Eliška Kubíková, prednostka Anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského. S dojatím ďakovala za túto poctu, ktorú jej bude pripomínať briliantový
náhrdelník s náušnicami, ale súčasne ju chápe ako záväzok. Svoje klinické skúsenosti, ktoré získala ako

chirurgička, chce odovzdávať svojim študentom a vychovávať z nich nielen múdrych, ale aj empatických
lekárov. ĽUDMILA GRODOVSKÁ
Víťazky kategórií v ankete Slovenka roka 2013 Zdravotníctvo: Eliška Kubíková, prednostka
Anatomického ústavu a študijná prodekanka Lekárskej fakulty UK Umenie a kultúra: Ivett Axamitová,
sochárka Biznis a manažment: Andrea Cisárová, riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu
detí a mládeže Charita: Soňa Holúbková, psychologička Veda a výskum: Tatiana Štefanovičová,
archeologička Vzdelávanie a podpora mladých talentov: Anna Zuzana Dubničková, profesorka z Katedry
teoretickej fyziky, matematiky a informatiky UK Šport: Zuzana Štefečeková, strelkyňa, dvojnásobná
držiteľka striebornej olympijskej medaily Médiá a komunikácia: Adela Banášová, moderátorka Absolútna
víťazka - Slovenka roka 2013: Eliška Kubíková Cena týždenníka Slovenka: Zuzana Liová
Nela Pocisková zožala potlesk dvomi pesničkami Sisa Lelkes Sklovska zaspievala ukážku z
pripravovaného muzikálu Mata Hari Sólisti Opery SND Oto Klein, Pavol Remenár a Miroslav Dvorský
dali efektnú bodku za programom piesňou o rodnej zemi Pieseň z muzikálu Rómeo a Júlia zaspievali
Nela Pocisková a Patrik Vyskočil Moderátor Maroš Kramár mal rešpekt pred množstvom výnimočných
žien v hľadisku Lucia Šoralová s Richardom Müllerom vytvorili aj vizuálne zaujímavú spevácku dvojicu
Žilky najmä mladších diváčok rozihral Ivan Tásler a IMT Smile
Vera Wisterová moderovala pred budovou divadla a uvádzala jednotlivé kategórie
Cenu Slovenky odovzdala šéfredaktorka Mária Miková Zuzane Liovej, sochárka Jana Brisudová jej
venovala svoje dielo
Dámy nominované na titul Slovenka roka 2013 s organizátorkami (zľava): Slovenka roka 2012 Natália
Bugyi Vicsápyová, Zuzana Liová, Soňa Holúbková, Tatiana Nátna, Tatiana Štefanovičová, Tamara Cho,
Adela Banášová, Sylvia Hrušková, Mária Soboličová, riaditeľka vydavateľstva Starproduction Mária
Reháková, Eliška Kubíková, Klaudia Volnerová, Alena Horváthová-Čisáriková, prvá dáma SR Silvia
Gašparovičová, Andrea Cisárová, podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová, Ľuba Hargašová,
Silvia Miháliková, Zuzana Štefečeková, Anna Zuzana Dubničková, Eva
Hlavní organizátori riaditeľka vydavateľstva StarProduction Mária Reháková, riaditelia SND a RTVS
Marián Chudovský a Václav Mika privítali hostí, medzi ktorými nechýbal ani prezident Ivan Gašparovič s
manželkou
Tatiana Štefanovičová
Ivett Axamitová
Zuzana Štefečeková
Absolútna víťazka ankety Slovenka roka 2013 - anatomička Eliška Kubíková
Andrea Cisárová
Soňa Holúbková
Anna Zuzana Dubničková
Adela Banášová
Katarína Michalechová s Jurajom Kukurom
Moderátorky Iveta Malachovská, Soňa Müllerová a Karin Majtánová
Obchodná riaditeľka D.I.C. Radka Ružičková a konateľka spoločnosti D.I.C. Katarína Petrenko
Manželia Juraj a Sisa Lelkesovci
Herečka Zita Furková
Členka predstavenstva VÚB Elena Kohútiková s priateľom
Jedna z nominovaných - naša kolegyňa Alena Horváthová-Čisáriková so synom
Nominantka ankety Slovenka roka 2013 v kategórii Zdravotníctvo Mina Bobocká v spoločnosti vedúceho

odborumarketingu Unipharmy Dalibora Suchánka
Peter Struhár s priateľkou Norikou Viglašskou
CENY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH ODOVZDÁVALI:
Zdravotnícvo - Tomislav Jurik, predseda predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA 1. slovenská
lekárnická, a. s.
Umenie a kultúra - minister kultúry Marek Maďarič
Charita -manažér OC Mirage Ivan Solenský a konateľ spoločnosti GAMO Marián Gajdoš
Veda a výskum- predseda SAV Jaromír Pastorek a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rudolf Sivák
Biznis a manažment prezidentka TOP centra podnikateliek Elvíra Chadimová a riaditeľ Bratislavského
kultúrneho a informačného centra Vladimír Grežo
Vzdelávanie a podpora mladých talentov - Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s.
Šport - generálna riaditeľka Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice Zuzana Ďurinová a športový komentátor
RTVS Marcel Merčiak
Médiá a komunikácia - riaditeľ SND Marián Chudovský a europoslanec Miroslav Mikolášik
Briliantový náhrdelník s náušnicami absolútnej Slovenke roka 2013 odovzdal Pavol Ľupták, riaditeľ
obchodných sietí Diamonds International Corporation
Starostka Starého Mesta Táňa Rosová, župan Pavol Frešo a expremiérka Iveta Radičová Starostka
Starého Mesta Táňa Rosová, župan Pavol Frešo a expremiérka Iveta Radičová
Zľava Zuzana Ondrášová s partnerom a ????? Palát s manželkou zo spoločnosti Tescoma Zľava
Zuzana Ondrášová s manželom a Miroslav Palát s manželkou zo spoločnosti Tescoma Zľava Zuzana
Ondrášová s manželom a Miroslav Palát s manželkou zo spoločnosti Tescoma
Hlasovanie prebiehalo pod dohľadom notárky Tatiany Schweighoferovej (vľavo). Na snímke s manželom
a manželmi Zoricou a Milanom Nemcovými Hlasovanie prebiehalo pod dohľadom notárky Tatiany
Schweighoferovej (vľavo). Na snímke s manželom a manželmi Zoricou a MilanomNemcovými
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik s manželkou Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik s manželkou
Minister spravodlivosti Tomáš Borec smanželkou
Riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour Mikuláš Milko
Marína Kráľovičová smanželmi Mikloškovcami
Mária Reháková v spoločnosti generálneho riaditeľa spoločnosti Orange Slovensko Pavla Lančariča a
jeho manželky Silvie
Vlado Černý smanželkou Ivetkou
Zľava návrhárka Renáta Kliská s partneroma Ondrej Mularčík s manželkou
Boris Kollár a Andrea Heringová s manželmi Andreou Cocherovou a Ivanom Golianom
Marketingový riaditeľ Poštovej banky Daniel Bradáč s manželkou
Moderátorka Katarína Brychtorá Moderátorka Katarína Brychtová
Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová s Tomislavom Jurikom Prvá dáma SR Silvia Gašparovičová s
Tomislavom Jurikom
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62. Vyznamenanie pre rektora EU
[Téma: Rektor EU; TA3, 15:00; 31/05/2013; Správy; z domova]
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: "Prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski
udelil pri príležitosti osláv univerzitných dní Ekonomickej univerzity v Krakove vysoké štátne
vyznamenanie Strieborný rytiersky kríž rádu za zásluhy Poľskej republiky v oblasti vysokoškolského
vzdelávania a výskumu rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave profesorovi Rudolfovi
Sivákovi. Vyznamenanie je ocenením dlhoročnej spolupráce s poľskými vedeckými a výskumnými
pracoviskami, ale aj ocenením doterajšej mimoriadne intenzívnej spolupráce medzi oboma
ekonomickými univerzitami v Bratislave a v Krakove. No a profesor Rudolf Sivák je dnes aj hosťom
v našom štúdiu TA3. Ja som naozaj rada, že ste prišli a že ste nám prišli porozprávať o týchto
zaujímavých oceneniach, ktoré sa na Slovensku len tak nevidia. Vitajte."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Dobrý deň prajem."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " V prvom rade gratulujem. Pán profesor, povedzte nám
ako vy vnímate toto ocenenie? Vy ste mi povedali, že je to pre vás veľmi naozaj vysoký životný úspech,
čo to pre vás znamená?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Toto ocenenie je veľmi významné pre
mňa, nielen pre mňa, ale pre všetkých študentov, učiteľov Ekonomickej univerzity, ale myslím si, že aj
pre vysokoškolské inštitúcie na Slovensku. Ja som bol poctený tým, že pán prezident mi toto
vyznamenanie udelil ako výsledok spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave
a vysokoškolskými inštitúciami, univerzitami, vysokými školami v Poľsku, s viacerými, pričom tá
spolupráca najdlhšie je práve s Ekonomickou univerzitou v Krakove a je viac ako 30-ročná.
Spolupracujeme s Krakovom i s ďalšími ekonomickými univerzitami v Katoviciach, v Štetíne, v oblasti
výskumu, v oblasti pedagogickej, vymieňame si študentov, učiteľov. Tá spolupráca je veľmi intenzívna,
tak ako sa aj očakáva medzi blízkymi krajinami, tá spolupráca za tie roky priniesla mnohé pozitíva tak
pre poľské univerzity, ako aj pre slovenské a ja som rád aj tej skutočnosti, že na základe dlhoročnej
spolupráce sa vytvorili medzi týmito našimi univerzitami nielen odborné, ale priam priateľské vzťahy
medzi študentmi, pretože aj z jednej, aj z druhej strany keď sa uskutočňujú spoločné konferencie,
semináre, tak je to radosťou pre všetkých tých, ktorí na nich sa zúčastňujú."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Hovoríme o spolupráci Ekonomickej univerzity nielen
teda s Poľskom, ale aj s inými univerzitami v ostatných častiach sveta. Akým spôsobom si máme
predstaviť túto spoluprácu konkrétnejšie, a to najmä so zameraním na študentov?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tá spolupráca je pre študentov v tomto
období mimoriadne dôležitá. Na Ekonomickú univerzitu každý rok prichádza približne 300 študentov
z partnerských univerzít a 400 študentov z univerzity odchádza na jeden semester, na dva semestre na
študijné pobyty a praxe na zahraničné univerzity. Tých zmlúv o spolupráci v rámci programu Erasmus
má univerzita viac ako 250, máme podpísaných 53 zmlúv a dohôd o spolupráci s európskymi
univerzitami, 25 s mimoeurópskymi, pre študentov sú to veľmi dobré skúsenosti keď môžu študovať
v inej krajine, môžu porovnávať systém štúdia, môžu porovnávať kvalitu štúdia, nadväzujú nové
priateľstvá, nadväzujú nové kontakty, osobitne si študenti oceňujú keď môžu vykonávať odborné praxe
v inštitúciách, podnikateľských subjektoch v zahraničí. Mnohí z nich potom sa po ukončení štúdia aj do
týchto subjektov vracajú. Táto skutočnosť je mimoriadne dôležitá z hľadiska internacionalizácie štúdia,
núti nás to okrem iného aj k tomu, aby sme pripravovali učebné plány jednotlivých študijných programov,
ktoré sú obdobného charakteru ako na univerzitách v zahraničí, aby ten systém štúdia bol taký, že keď
študent z Ekonomickej univerzity ide študovať do zahraničia, študuje obdobné predmety, obdobný
obsah ako na Ekonomickej univerzite a naopak, ak prichádzajú študenti z iných krajín na Ekonomickú
univerzitu, nachádzajú rovnaké alebo príbuzné študijné programy."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " O vysokých školách na Slovensku sa tento a najmä
budúci rok bude veľmi hovoriť, a to v súvislosti s plánovanou opätovnou akreditáciou vysokých škôl. Čo
to znamená pre tie vysoké školy a ja by som ešte urobila jednu podotázku, a to konkrétne
k Ekonomickej univerzite, lebo tá si stanovila akoby ešte vyššie kritériá ako len získať národnú
akreditáciu, alebo na tej národnej úrovni, získať medzinárodnú akreditáciu, tak potom môžeme
spomenúť aj čo to znamená a čo to bude znamenať pre školu ak ju získa."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Rok 2014 bude významný pre všetky
univerzity a vysoké školy na Slovensku, pretože sa podrobia komplexnej akreditácii všetky univerzity.
Táto komplexná akreditácia bude zameraná na hodnotenie pedagogickej, výskumnej, publikačnej
činnosti a jej výsledkom bude akreditácia jednotlivých študijných programov, výsledkom by mala byť aj
akreditácia bakalárskeho, inžinierskeho, doktorandského štúdia vrátane oprávnenia na podávanie
návrhov na profesúru a menovanie docentov. Ak tieto procesy príslušná škola zvládne na potrebnej
úrovni, rozhodnutie ministra školstva na základe výsledkov komplexnej akreditácie získava potom

oprávnenie vykonávať tieto aktivity aj na budúce 6-ročné obdobie. Z hľadiska Ekonomickej univerzity
popri komplexnej akreditácii na národnej úrovni univerzita je od roku 2012 zapojená aj do medzinárodnej
akreditácie, medzinárodnej akreditácie z hľadiska toho, že je to jeden zo strategických cieľov rozvoja
univerzity do roku 2015 s perspektívou do roku 2019. Táto medzinárodná akreditácia a jej zapojenie
vychádza z toho, že Ekonomická univerzita chce aj naďalej byť konkurencieschopná, ešte zvýšiť túto
konkurencieschopnosť v porovnaní s univerzitami obdobného charakteru v Európe, minimálne v rámci
regiónu strednej Európy a jednoducho nás núti aby sme nastavili procesy na univerzite na základe
určitých medzinárodných štandardov. Je to proces, ktorý je zameraný na efektívnosť a na kvalitu."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Zrejme tých podmienok, ktoré musí Ekonomická
univerzita spĺňať je oveľa viac a nechcem ich rozoberať veľmi podrobne, lebo na to je tu momentálne
veľmi málo priestoru, ale v každom prípade by sme asi mali povedať, že toto hodnotenie má na starosti
jedna veľmi prestížna agentúra, ktorá hodnotí univerzity po celom svete, takže v praxi v podstate bude
musieť Ekonomická univerzita naozaj spĺňať veľmi vysoké štandardy, je to tak?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Áno, je to agentúra AACSB, je to
prestížna agentúra, ktorá sa zameriava na akreditáciu biznis škôl na celom svete, je to agentúra, ktorá
patrí medzi tri najprestížnejšie agentúry v tejto oblasti a táto agentúra hodnotí vysoké školy a univerzity
na celom svete v oblasti podnikania, v oblasti manažmentu a jej hodnotenie má veľkú váhu v rámci
týchto oblastí. Jednoznačne ide o to, aby univerzita, ktorá sa uchádza o medzinárodnú akreditáciu, mala
nastavené všetky procesy, ktoré súvisia s činnosťou univerzity podľa medzinárodných štandardov,
hodnotí sa z hľadiska poslania univerzity, misie univerzity, hodnotí sa efektívnosť alokácie zdrojov,
efektívnosť jednotlivých študijných programov, medzinárodný charakter študijných programov,
medzinárodné projekty, hodnotí sa kvalita študijných programov, hodnotí sa kvalita učiteľov, hodnotí sa
následne kvalita štúdia vo väzbe na uplatnenie absolventov, je to komplexný proces, ktorý zahŕňa 15
štandardov a ten proces je rozdelený do viacerých etáp. Univerzita najskôr požiada o to, že či môže byť
do tohto procesu medzinárodnej akreditácie zaradená, vypracuje súhrnnú správu, ak akreditačná
komisia medzinárodná rozhodne, v tomto prípade Ekonomická univerzita dostala pozitívne stanovisko,
že na základe doterajšieho vývoja a stavu univerzity spĺňa podmienku na zaradenie do medzinárodnej
akreditácie, je určitý časový priestor kedy univerzita dostáva mentora a spracováva sebahodnotiacu
správu, to znamená, že porovnáva existujúce procesy na univerzite so štandardami, ktoré si vyžaduje
medzinárodná akreditácia. My máme ako mentora pána profesora Mramora, dekana ľubľanskej
ekonomickej fakulty, Ľubľanskej univerzity, ten navštívil univerzitu, pred 2 mesiacmi sme diskutovali
s ním, spracovávame momentálne sebahodnotiacu správu, odošleme na akreditačnú komisiu do
Spojených štátov a na základe výsledku potom budeme nastavovať tie procesy podľa odporúčania tejto
medzinárodnej akreditácie. Výhoda tohto systému je, že je to proces dlhodobý a umožňuje univerzite tie
aktivity a činnosti potupne nastavovať podľa týchto štandardov, teda je tu priestor neustále zlepšovania
sa v jednotlivých činnostiach univerzity a prípadne robenie korekcií tých aktivít, ktoré nezodpovedajú
týmto štandardom. Proces efektívnosti a proces kvality je jednoducho spojený s rozvojom univerzity."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " A pravdepodobne je to skôr teda logické, že to zároveň
otvára aj veľké možnosti pre študentov v oblasti rozširovania svojich vedomostí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Áno, pre študentov je to rovnako
významná skutočnosť ako aj pre učiteľov. Pre študentov v prípade, že univerzita túto akreditáciu získa,
bude to znamenať, že študujú na univerzite, ktorá má obdobný charakter z hľadiska výkonov a činnosti
ako prestížne univerzity v zahraničí, umožní im to aj z hľadiska umiestnenia v praxi dokumentovať, že
študovali na takejto univerzite. Zároveň im to umožní študovať časť štúdia v zahraničí na univerzitách
obdobného charakteru a vytvára to aj určitú hrdosť na univerzitu, pretože ak má univerzita
medzinárodnú akreditáciu, je to otázka kvality, ale zároveň aj do určitej miery otázka prestíže."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Zároveň je to aj zrejme cesta budúcnosti rozširovať
zahraničnú spoluprácu s univerzitami, možnože si brať aj skúsenosti a poznatky zo sveta. Pôjde teda
cestou práve touto univerzita aj naďalej, prípadne čo ešte máte vo vyhliadke?"
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Pre univerzitu medzinárodná akreditácia,
medzinárodné aktivity sú jednou z priorít. My momentálne máme na univerzite tie tri dvojité diplomy,
v anglickom, francúzskom, nemeckom jazyku s prestížnymi univerzitami v zahraničí, chceme rozširovať
tieto dvojité diplomy a orientujeme sa z hľadiska medzinárodnej spolupráce aj na nové krajiny, najmä na
krajiny Latinskej Ameriky, momentálne máme tu letnú školu s mexickou prestížnou univerzitou
v Monterrey, máme podpísané zmluvy s brazílskymi, s argentínskymi univerzitami, ideme teda do tých
krajín, kde momentálne ešte tá spolupráca nie je, ale zároveň predpokladáme, že bude veľmi
perspektívna. Otázka medzinárodnej akreditácie, medzinárodného uznania je otázka absolútnej priority
pre Ekonomickú univerzitu."
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: " Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave,
profesor Rudolf Sivák bol mojím hosťom v štúdiu TA3. Ďakujem, že ste si našli čas na našich divákov

a že ste nás uviedli do problematiky a želám hlavne veľa šťastia nielen Ekonomickej univerzite, ale
vôbec vysokému školstvu na Slovensku."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ďakujem za pozvanie."
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