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1. Ministri majú deti na súkromných školách
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 01/05/2014; 17/2014; s.: 26; Ekonomika; (zp)]
Súkromným školám dôverujú aj ministri za Smer-SD. Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Zvolenská aj
minister životného prostredia Peter Žiga majú deti v súkromných školách. Dôvodom, pre ktoré si ich
vybrali, je kvalitná výučba v anglickom jazyku. Ani jeden z nich nechcel povedať, aký je ich názor na
možné znižovanie príspevkoch štátu pre tieto školy. Syn Z. Zvolenskej chodí na jednu z
najprestížnejších anglických škôl v Bratislave. ,,Prvý stupeň absolvoval na štátnej škole, keďže od
začiatku chce študovať v angličtine a jazyk ho bavil, vybral si sám túto školu a rodičia ho v záujme
podporili," uviedla hovorkyňa ministerky Zuzana Čižmáriková. V tomto type školy vyučujú pomocou
anglicky písaných učebníc. Vzdelávanie v angličtine je vo všetkých predmetoch, samozrejme, s
výnimkou slovenčiny. Matematika je v obidvoch jazykoch. Mesačné výdavky, školné, obedy a náklady na
uniformu sa pohybujú okolo 400 - 450 eur. Škola na webe láka rodičov, ktorí ,,odmietajú tradičné formy
výučby a hľadajú školu s individuálnym prístupom". Zabezpečuje ho vďaka nízkemu počtu žiakov v
triede - 16 a kvalitnému vybaveniu. Aj dieťa ministra P. Žigu navštevuje súkromnú školu podľa jeho
zdôvodnenia pre možnosť intenzívneho štúdia angličtiny. ,,Otázku financovania školstva považuje
minister za odbornú tému, ktorá patrí do kompetencie rezortu školstva," odpovedal P. Žiga na otázku, čo
si myslí o prípadnom krátení normatívov pre žiakov súkromných škôl. Syn premiéra Roberta Fica, ktorý
je už študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, chodil tiež na súkromnú školu. Medzinárodná
škola Forel International School patrí medzi najdrahšie. Médiá upozornili, že mesačné školné v čase,
keď bol študentom Forelu, predstavovalo 890 eur. Za syna mal premiér platiť 89 eur, na zvyšok mal od
školy štipendium.
(zp)
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2. Biomedicína u nás má zelenú
[Téma: Ekonomická univerzita; Zdravotnícke noviny; 02/05/2014; 17/2014; s.: 3; Aktuality; Katarína
Šterbová]
Najväčšie výskumné pracovisko u nás už má podobu. Do popredia sa dostáva translačný výskum.
Najzávažnejšie ochorenia, akými sú nádory, poruchy srdcovo-cievneho systému, cukrovka, obezita či
autoimunitné poruchy, už čoskoro budú skúmať naše vedecké špičky v najväčšom výskumnom
pracovisku svojho druhu na Slovensku.
Najmodernejšie diagnostické postupy
V týchto dňoch totiž ukončili hrubú stavbu pavilónu lekárskych vied. Bude súčasťou Univerzitného
vedeckého parku pre biomedicínu a nájdeme ho v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) na
bratislavskej Patrónke. Vedci sa tu zamerajú i na využitie pokročilých terapií napríklad pomocou
kmeňových buniek, ale aj na vývoj najmodernejších diagnostických postupov s využitím sekvenovania
ľudského genómu a iných molekulárnych analýz. Po Centre aplikovaného výskumu nových materiálov a
transferu technológií predstavuje ďalšie budúce pracovisko vedcov, ktoré sa dostáva do novej etapy
výstavby. Obe sú financované najmä zo štrukturálnych fondov. ,,Som veľmi rád, že vytvárame priestor
pre budúce generácie. Dnešná veda je fragmentovaná a toto je nevyhnutný krok, aby sme ju posunuli
dopredu. Pavilón lekárskych vied by mal slúžiť na integráciu celého lekárskeho výskumu. Pôjde o
multidisciplinárny výskum najmä so zameraním na biomedicínu a lekárske vedy," uviedol predseda SAV
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Ako povedal podpredseda SAV pre II. oddelenie vied MUDr.
Richard Imrich, PhD., vybudovanie vedeckého parku pre biomedicínu je súčasťou dlhodobého zámeru
užšie previazať medicínsky výskum, lekárske vzdelávanie a klinickú prax. ,,A to hlavne v súvislosti s
uvažovanou výstavbou novej univerzitnej nemocnice na Patrónke," dodal. Tým sa podľa jeho slov posilní
prenos poznatkov do praxe. Zdôraznil, že potrebujeme vytvoriť priestor pre multidisciplinárne prístupy, a
taktiež efektívnejšie využiť prístrojovú infraštruktúru, ktorá prispela k skvalitneniu ich práce. V
posledných rokoch sa navyše podľa R. Imricha dopredu tlačí translačný výskum, teda akýsi spojovník,
ktorý prenáša poznatky základného výskumu do klinickej praxe. K prostriedkom, ktoré ho zabezpečujú,
patrí napríklad molekulárna diagnostika, nová terapia či moderné biomateriály a biotechnológie. ,,V

konečnom dôsledku zdravotnícky systém, spoločnosť i priemysel budú profitovať z biomedicínskeho
výskumu na Slovensku," zhrnul R. Imrich.
Projekt bude stáť takmer 40 miliónov
Vedecký park pre biomedicínu vytvorí platformu pre technologický transfer. Hlavnou úlohou inkubátora
bude previazať vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou sférou. Pracovisko by malo byť napríklad aj
živnou pôdou pre identifikáciu možných spinoff spoločností. Projekt by mal byť ukončený v roku 2015.
Univerzitný vedecký park pre biomedicínu bude stáť takmer 40 miliónov eur, z čoho asi 34 miliónov
pôjde z eurofondov z prostriedkov Operačného programu Výskum a vývoj a takmer 6 miliónov zo
štátneho rozpočtu. Hlavnými partnermi a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku sú SAV,
Virologický ústav, Ústav experimentálnej endokrinológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Ústav
normálnej a patologickej fyziológie, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Ústav merania,
Univerzita Komenského v Bratislave i Ekonomická univerzita.
Katarína Šterbová
VEDECKÉ ZAMERANIE - PRACOVNÉ BALÍKY PROJEKTU
1. Nádorové ochorenia molekulárne mechanizmy a klinické aplikácie
2. Ochorenia srdca, ciev a mozgu nové prístupy k prevencii a liečbe kardiometabolického syndrómu a
jeho komplikácií
3. Infekčné ochorenia inovatívne prístupy vo výskume, diagnostike a liečbe infekčných ochorení
4. Endokrinné a metabolické poruchy inovatívna, molekulárno-genetická diagnostika a liečba
endokrinných a metabolických ochorení Zdroj - SAV
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3. V sobotu bude Univerzitná regata Bratislava
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 01/05/2014; 09/2014; s.: 20; Nezaradené; brn]
V sobotu 3. mája 2014 budú na Dunaji už po druhýkrát preteky osemveslíc Univerzitná regata Bratislava.
Zúčastnia sa jej tri posádky najväčších bratislavských univerzít – Univerzity Komenského, Slovenskej
technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. Štart bude o 15.00 h pod Devínom a cieľ, rovnako ako
vlani, pred nákupným centrom Eurovea.
Bratislavské univerzity sa pri organizovaní regaty nechali inšpirovať univerzitnými pretekmi Boat Race
medzi osemveslicami univerzít z Cambridge a Oxfordu na Temži, ktoré trvajú od roku 1829. Vlani sa
víťazom premiérových pretekov stala posádka Univerzity Komenského. Okrem pretekov osemveslíc si
študentské družstvá zmerajú sily vo veslovaní na trenažéroch v Malej regate, pribudnú aj zápasy v
minifutbale. Do týchto súbojov sa zapoja aj tímy z ďalších bratislavských vysokých škôl. Hlavný kultúrny
program sa začne o 13.00 h na Námestí M. R. Štefánika. (brn)
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4. Súkromné školy ako terč
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 03/05/2014; eTREND; Zuzana Petková]
03.05.2014 | Zuzana Petková | © 2014 TREND Holding
Keď nežná revolúcia umožnila slobodu vzdelávania, zdvihli sa v 90. rokoch skupinky učiteľov
nespokojných s pomermi na štátnych školách a začali na zelenej lúke budovať súkromné. Cez
občianske združenia a neziskové organizácie.
Slovensko sa tým odlíšilo od etablovaných demokracií, kde fungoval trh vo vzdelávaní už dlho a
súkromné školy dotovali bohatí a vplyvní podnikatelia. Preto bolo na Slovensku spočiatku prirodzené, že
štát súkromné školy podporoval.
Od vzniku prvého súkromného gymnázia v Bratislave však uplynulo 23 rokov. TREND sa pokúsil zistiť, či
je stále dôvod, aby štát posielal peniaze súkromným zriaďovateľom škôl, a aká je kvalita ich vzdelávania.

Agenda Smeru
Z ministerstva školstva prenikli návrhy zákona, ktorý obmedzuje príspevky súkromným školám. Jeden z
týchto návrhov, hoci zrejme iba pracovný, má k dispozícii aj redakcia. V ňom sa síce hovorí o zámere,
ale nie o konkrétnych percentách, o ktoré chce minister Dušan Čaplovič ukrátiť súkromné školy. Saskia
Repčíková, šéfka asociácie, ktorá ich združuje, už vie, o akých číslach ministerskí analytici uvažujú.
Štátne, súkromné a cirkevné školy sú v súčasnosti financované rovnako. Cez takzvané normatívy. Ide o
príspevok na študenta. V prípade žiaka základnej školy je to suma 1 359 eur ročne, na stredoškoláka ide
od 1 729 do 3 011 eur podľa odboru a na gymnazistu 1 546 eur.
S. Repčíková tvrdí, že úradníci už učiteľom vysvetľujú chystané pravidlá, podľa ktorých súkromným
školám vezmú takmer tretinu z príspevku. "Kde tieto peniaze skončia, či ich rozdelia späť do systému,
jasné nie je," hovorí. Asociácia odštartovala kampaň Za rovné školstvo, aby odvrátila plány ministerstva.
Ministerstvo školstva Dušana Čaploviča je na informácie skúpe. Na otázku, či chce krátiť školám
normatív, odpovedalo, že v aktuálnom roku nie. Čo je samozrejmé, keďže zmeny vo financovaní sa vždy
zavádzajú až od ďalšieho roka. Na otázku, na základe čoho ministerskí odborníci vypočítali, že by mali
školy dostať práve o 30 percent menej, tlačové oddelenie D. Čaploviča reagovalo: "O tomto nemáme
vedomosť."
Ostáva už len veriť, že niekto na ministerstve predsa len disponuje kompetentnou analýzou o stave
súkromných škôl, na základe ktorej je možné zdôvodniť krátenie podpory z verejných zdrojov.
Typická súkromná škola má podľa prieskumu TRENDU stále ako zriaďovateľa neziskovku a najmenej
polovicu rozpočtu z verejných zdrojov. Samozrejme, prichádzajú už aj podnikateľské subjekty, ale tých je
málo.
Úspech alebo nekvalita?
Medzi typické bratislavské súkromné školy by sa dalo zaradiť 1. súkromné gymnázium (na snímke),
ktoré vzniklo v roku 1991 a dnes sídli na Bajkalskej ulici. "Boli sme štyria kolegovia zo štátneho
gymnázia. Videli sme, že po revolúcii je veľká škola stále veľmi odolná a málo flexibilná k novým
veciam," hovorí riaditeľka Mária Smreková. Záujem o štúdium bol hneď prvý rok. Výhodou bol menší
počet študentov v triedach a vlastný učebný plán, ktorý monitoroval ich potreby. Otvorili tri triedy po 25
žiakov. "Z nich sme po prvom roku museli 25 žiakov vylúčiť. Mysleli si, že keď rodičia zaplatili ročné
školné 650 korún, vysvedčenie majú vo vrecku," konštatuje M. Smreková. Neskôr sa gymnázium
rozšírilo o osemročné a v súčasnosti pri ňom pôsobí aj Súkromná základná škola pre žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním. Práve tu zaznamenávajú najviac žiadostí rodičov o prestup zo
štátnej školy. Dôvodom je, že inteligentné deti často na hodinách vyrušujú, veľa sa pýtajú a učitelia na
štátnych školách na ne ľudovo povedané "nemajú nervy".
Od rodičov na všetkých stupňoch vyberajú školné 150 eur plus 800 eur zápisné raz za štúdium. V
Bratislave ide o najbežnejšiu taxu v súkromných školách. "Každý si myslí, ako veľa máme peňazí. Ale
my s tým, čo dostaneme, hospodárime tak, že investujeme do flexibility učebného plánu podľa potrieb
žiakov, do delenia tried na takmer všetkých hodinách a inovácie vzdelávania. Keď štátna škola nevyplatí
kúrenie, dostane peniaze od štátu z našich daní. My si musíme poradiť sami," opisuje M. Smreková.
Spomína, že keď rekonštruovali dvor, museli štyria zakladajúci učitelia založiť vlastné byty, aby im banka
dala pôžičku. Navyše, skryté poplatky vyberajú aj štátne gymnáziá, väčšinou do nadácie rodičov.
Upozornila na to aj Štátna školská inšpekcia.
Škola M. Smrekovej sústavne inovuje učebný plán. Zaviedli napríklad predmet Učím sa učiť sa, kde
deťom vysvetľujú, ako písať poznámky a meniť stratégiu učenia, aby bol čas strávený nad knihami čo
najefektívnejší. O tom, že to má zmysel, svedčia výsledky celoslovenského testovania deviatakov. Prví
deviataci tu dosiahli úspešnosť 88,4 percenta, kým celoslovenský priemer nebol ani 60. To znamená, že
predbehli 99,8 percenta všetkých deviatakov zo Slovenska.
Samozrejme, rovnako ako medzi štátnymi, aj medzi súkromnými sú kvalitné aj zlé školy. Mýtus, že
úroveň súkromných je nižšia, lebo za známky sa platí, nie je všeobecne platný. Kvalita je porovnateľná.
V Testovaní 9 neboli medzi štátnymi a súkromnými školami zistené významné odchýlky. Posledný
prieskum úrovne vzdelávania OECD nazvaný PISA dopadol dokonca lepšie pre súkromné školy.
Napríklad v matematickej gramotnosti dosiahli študenti súkromných škôl 520 bodov, kým v štátnych len
480. Súkromné sa ocitli nad priemerom OECD a zhruba na rovnakej úrovni ako Fínsko, ktorého školský
systém je považovaný za jeden z najlepších v Európe. Medzinárodná organizácia meria najmä
schopnosť využiť informácie v praxi, nielen ich teoreticky ovládať.

Štátny Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM), ktorý sa zaoberá kvalitou vzdelávania,
vysvetľuje rozdiely tým, že v súkromných školách písali testy PISA najmä gymnazisti. A tí majú lepšie
výkony.
Nedávny prieskum INEKO, ktorý porovnával školy podľa zriaďovateľa, nenašiel výraznejšie rozdiely. "Čo
sa týka celkového ratingu, nevyšlo nám, že by súkromné školy dosahovali odlišné výsledky," spresňuje
Peter Goliaš z INEKO. Niektoré súkromné gymnáziá sa však ocitli na konci rebríčka kvality. "Pri
gymnáziách môže ísť o významné skreslenie tým, že na súkromné chodí väčší počet externistov, ktorí
majú z objektívnych príčin horšie výsledky, pričom my analýzu o tento vplyv nevieme očistiť, keďže
úrady tieto informácie nedávajú," dodáva P. Goliaš.
Niekde suplujú štát
Najdrahšie súkromné školy sú, prirodzene, v Bratislave, najmä medzinárodné, kde vyučovanie prebieha
v angličtine. Pôsobia na nich zahraniční učitelia a lektori, ktorých mzdové nároky sú vyššie. Školné tu
môže vyjsť až do tisíc eur mesačne.
Väčšinou však školy v Bratislave vyberajú spomínaných 150 eur a v "chudobnejších" častiach Slovenska
10 až 50 eur. Zhruba polovica nevyberá nič a sú aj také, ktoré suplujú štát.
Súkromná stredná odborná škola Elba v Prešove má slogan "Škola vašich prianí". Podľa zakladateľa
Emila Blichu vznikol preto, že chcú dať rovnakú šancu každému uchádzačovi. V jednom roku mali
napríklad štyroch študentov na vozíčku, ktorým štátne školy nechceli vyjsť v ústrety.
Elba má aj štyri alokované pracoviská, kde vzdeláva Rómov, učia ich najmä murárske práce. Sú v Terni,
Svinnej, Chmeľove a Zborove. E. Blicha opisuje, ako ho oslovil starosta Zborova, keďže Rómovia
odmietali dochádzať do vzdialenejšieho Bardejova. Aj keď si Róm po skončení školy s učňovským listom
nenájde prácu, v rámci verejnoprospešných prác môže na dedine napríklad murovať chodníky.
Poplatky od rodičov vyberajú podľa sociálnej situácie, platí asi jedna tretina. Je to od 15 do 35 eur
mesačne. Okrem štátnych dotácií fungujú najmä vďaka komerčnému prenájmu telocviční, ktoré postavili.
E. Blicha je tiež učiteľ, predtým riadil štátnu elektrotechnickú priemyslovku.
Paneurópska škola v Bratislave integruje deti s poruchami správania a učenia, ako je dysgrafia, dyslexia
či dyskalkúlia, ktoré sa prejavujú neschopnosťou písať, čítať a počítať. Založili ju v roku 1998 špeciálni
pedagógovia. Jedna z nich, psychologička Eva Gajdošová, hovorí, že štátne školy im posielajú deti, s
ktorými si nevedia poradiť. "Najmä na stredných školách nevedia pracovať so špecifickými poruchami,
nechcú mať integrované deti, lebo je s tým spojená náročná administratívna práca," poznamenáva.
Školné je tu 150 eur, ale v niektorých prípadoch ho odpúšťajú. Školu totiž navštevujú aj adoptované deti
či žiaci z neúplných rodín. E. Gajdošová si myslí, že znižovanie normatívov by ich mohlo zničiť, kvôli
zameraniu totiž musia zamestnávať špecialistov a vytvárať triedy s nízkym počtom detí, čo je finančné
náročné. Mesačne od štátu dostávajú desaťtisíc eur, ale tri tisícky mu vrátia späť. Ako nájomné, keďže
sídlia v budove štátnej školy. E. Gajdošová zdôrazňuje, že škoda by to bola najmä pre deti, ktoré sa tu
cítia šťastnejšie a lepšie prospievajú ako v časoch, keď navštevovali štandardnú štátnu školu.
Keď sme pri šťastí, štátny Ústav informácií a prognóz v školstve robil dávnejšie anketu o tom, ako sa
cítia deti v školách. V nej sa 76,2 percenta žiakov neštátnych škôl vyjadrilo, že chodia rady do školy. V
štátnych to bolo len 59,8 percenta. "Diferencie sú štatisticky významné, výsledok je možné zovšeobecniť
na celú populáciu," konštatuje ústav v analýze. Podobné výsledky boli aj pri stredných školách. V
prospech súkromných boli aj ďalšie tri aspekty – možnosť žiaka prejaviť svoj názor, záujem učiteľa o
jeho problémy a vysvetlenie nejasných vecí.
Podniká sa ťažko
Skutočnosť, že za súkromnými školami sú aj v súčasnosti skôr nadšenci z radov učiteľov ako
podnikatelia, súvisí zrejme s legislatívou. Tá biznis so školami v podstate vylučuje. Súkromná škola musí
všetky peniaze, s ktorými hospodári, nasmerovať do vzdelávacieho procesu. Ani podnikateľov, ktorí si
cez školy pripravujú budúcich zamestnancov pre svoju fabriku, nie je veľa. Výnimkou sú Železiarne
Podbrezová, ktoré majú vlastnú strednú školu aj gymnázium. Ktovie, čo si myslí o znižovaní štátnej
dotácie majiteľ železiarní Vladimír Soták, ktorý má blízky vzťah s premiérom Robertom Ficom. TRENDU
sa s ním nepodarilo skontaktovať.
Pôvodný návrh ministerstva školstva počítal s tým, že príspevky sa budú krátiť všetkým neštátnym
školám, teda nielen súkromným, ale aj cirkevným. Obmedzenie pre nich však podľa zverejnených
informácií napokon z pripravovaného zákona vypadlo. Prvým dôvodom môže byť Vatikánska zmluva,
ktorou je Slovensko viazané a ktorá chráni cirkevné školstvo. Druhým môže byť skutočnosť, že Smer-SD

sa pri vládnutí správa tak, aby si nepohneval katolícku cirkev a tým veľkú časť voličov.
Zámer ministerstva tak stráca už aj ekonomický zmysel. Úspory, ktoré krátením normatívu pre súkromné
školy D. Čaplovič dosiahne, totiž nie sú nijako prevratné. Približne 14 miliónov eur ročne. Ani s tým sa
nedá napevno rátať, keďže súkromné školy by museli zdvihnúť poplatky a viacerí rodičia by zrejme svoje
deti preradili do štátnych, čiže normatív by na nich opäť išiel v plnej výške. V prvom roku by sa krátenie
navyše dotklo len prvých a piatych ročníkov, keďže opatrenie nesmie byť retroaktívne. Prečo potom
ministerstvo ide po súkromných školách?
Jeden z ministrov Smeru-SD raz pre autorku článku opísal, ako sa pripravujú zákony tak, aby
najzásadnejšie zmeny prešli bez záujmu a kritiky verejnosti. Do návrhu sa vloží takzvaná rozbuška, teda
niečo, čo síce nemá veľký zmysel, ale púta pozornosť. Keď to potom v parlamente vypadne, kritici sú
spokojní a zásadnú zmenu si nik nevšimne. Tou môže byť napríklad zmena normatívneho financovania.
Ministerstvo chce, aby peniaze išli nielen na žiaka, ale aj na triedu, čo by mohlo zlikvidovať malotriedky.
Cirkus okolo súkromných škôl má možno prekryť ďalší neúspech D. Čaploviča. Jeho správa o stave
školstva, ktorú mala schváliť Národná rada SR, zapadá prachom. Minister v nej sľúbil, že sa prostriedky
pre školy budú každoročne zvyšovať asi o 130 miliónov eur. S tým rezort financií nesúhlasí, kým nedôjde
k zefektívneniu škôl. A dosiahnuť efektivitu sa D. Čaplovičovi zatiaľ nedarí. Aj úspory v súkromnom
školstve, ktoré predstavuje alternatívu vo vzdelávaní a nemá horšie výsledky ako štátne, by mohli
priniesť viac škody ako úžitku.
Ministri majú deti na súkromných školách
Súkromným školám dôverujú aj ministri za Smer-SD. Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Zvolenská aj
minister životného prostredia Peter Žiga majú deti v súkromných školách. Dôvodom, pre ktoré si ich
vybrali, je kvalitná výučba v anglickom jazyku. Ani jeden z nich nechcel povedať, aký je ich názor na
možné znižovanie príspevkoch štátu pre tieto školy.
Syn Z. Zvolenskej chodí na jednu z najprestížnejších anglických škôl v Bratislave. "Prvý stupeň
absolvoval na štátnej škole, keďže od začiatku chce študovať v angličtine a jazyk ho bavil, vybral si sám
túto školu a rodičia ho v záujme podporili," uviedla hovorkyňa ministerky Zuzana Čižmáriková. V tomto
type školy vyučujú pomocou anglicky písaných učebníc. Vzdelávanie v angličtine je vo všetkých
predmetoch, samozrejme, s výnimkou slovenčiny. Matematika je v obidvoch jazykoch. Mesačné
výdavky, školné, obedy a náklady na uniformu sa pohybujú okolo 400 – 450 eur. Škola na webe láka
rodičov, ktorí "odmietajú tradičné formy výučby a hľadajú školu s individuálnym prístupom". Zabezpečuje
ho vďaka nízkemu počtu žiakov v triede – 16 a kvalitnému vybaveniu.
Aj dieťa ministra P. Žigu navštevuje súkromnú školu podľa jeho zdôvodnenia pre možnosť intenzívneho
štúdia angličtiny. "Otázku financovania školstva považuje minister za odbornú tému, ktorá patrí do
kompetencie rezortu školstva," odpovedal P. Žiga na otázku, čo si myslí o prípadnom krátení normatívov
pre žiakov súkromných škôl.
Syn premiéra Roberta Fica, ktorý je už študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, chodil tiež na
súkromnú školu. Medzinárodná škola Forel International School patrí medzi najdrahšie. Médiá
upozornili, že mesačné školné v čase, keď bol študentom Forelu, predstavovalo 890 eur. Za syna mal
premiér platiť 89 eur, na zvyšok mal od školy štipendium.
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5. Súboj osemveslíc na Dunaji: Z Devína na nábrežie za 15 minút!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 04/05/2014; 17/2014; s.: 6; SLOVENSKO; Klára Horváthová]
BRATISLAVA - Súboj na Dunaji! Druhý ročník Univerzitnej regaty sa začal v sobotu poniže Devína.
Cieľom pretekárov z troch univerzít bolo dostať sa čo najrýchlejšie k nákupnému centru pri Dunaji. Na
štart sa postavili tímy osemveslíc z Ekonomickej univerzity (EUBA), Slovenskej technickej univerzity a
Univerzity Komenského, ktorá napokon zvíťazila. Možno preto, že mali medzi sebou skúsených
reprezentantov. Víťazi sa na súťaž pripravovali mesiac a pol, tvrdá drina sa im však vo finále oplatila.
Trasu odveslovali za 15 minút a 32 sekúnd, čím si potvrdili prvenstvo z vlaňajška. Tím EUBA delilo od
prvenstva iba 6 sekúnd! Klára Horváthová, foto Marián Peiger
Foto:
VÍŤAZNÝ TÍM: Zľava Andre (22, motor lode), Marek (22, motor lode), Peter (48, háčik), Lukáš (29,
veslovod), Matej (22, motor lode), Michal (24, kormidelník), Peter (25, motor lode), Martin (23, motor
lode), Filip (21, motor lode).
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6. Súboj vysokoškolákov na Dunaji: Z Devína na nábrežie len za 15 minút!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 04/05/2014; Čas.sk; Klára Horváthová]
Univerzitná regata na Dunaji.
| Cieľom pretekárov z troch univerzít bolo dostať sa čo najrýchlejšie k nákupnému centru pri Dunaji.
Druhý ročník Univerzitnej regaty sa začal v sobotu poniže Devína. Na štart sa postavili tímy osemveslíc
z Ekonomickej univerzity (EUBA), Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského, ktorá
napokon zvíťazila. Možno preto, že mali medzi sebou skúsených reprezentantov.
Víťazi sa na súťaž pripravovali mesiac a pol, tvrdá drina sa im však vo finále oplatila. Trasu odveslovali
za 15 minút a 32 sekúnd, čím si potvrdili prvenstvo z vlaňajška. Tím EUBA delilo od prvenstva iba 6
sekúnd!
Víťazný tím.Autor - Marián Peiger
VÍŤAZNÝ TÍM: Zľava Andre (22, motor lode), Marek (22, motor lode), Peter (48, háčik), Lukáš (29,
veslovod), Matej (22, motor lode), Michal (24, kormidelník), Peter (25, motor lode), Martin (23, motor
lode), Filip (21, motor lode).
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7. Druhý ročník Univerzitnej regaty vyhrala opäť Univerzita Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/05/2014; Bratislava; tasr]
Univerzitná regata sa konala v sobotu v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov, ktorých je v hlavnom
meste viac ako 62-tisíc.
BRATISLAVA. Aj v druhom ročníku Univerzitnej regaty mala v sobotu najrýchlejšiu osemveslicu
Univerzita Komenského (UK).
Veslársky tím zložený zo študentov, absolventov a zamestnancov najstaršej a najväčšej slovenskej
vysokej školy dokázal tesne poraziť tím Slovenskej technickej univerzity (STU). S väčším odstupom za
nimi zaostala loď Ekonomickej univerzity (EU).
Približne sedemkilometrová trať mala začiatok pri Karloveskom ramene, cieľ na úrovni schodov na
Námestí M. R. Štefánika.
Lode odštartovali o 15.00 h vyššie proti prúdu pod hradom Devín, aby sa mali čas zrovnať na rýchlej
rieke. To sa im podľa hovorkyne STU Andrey Settey Hajdúchovej podarilo na prvý raz aj napriek
horšiemu počasiu a silnému vetru.
Víťazstvo o pár sekúnd
"Osemveslice STU a UK sa držali tesne vedľa seba až po Most Lafranconi. Za ním sa UK začala
dostávať do čela a prvenstvo si udržala až do cieľa," opísala priebeh pretekov Settey Hajdúchová.
Víťazná loď prešla trať za 15 minút a 32 sekúnd, druhá loď v poradí mala čas o šesť sekúnd horší. Loď
Ekonomickej univerzity preťala cieľ v čase 18 minút a 20 sekúnd.
Univerzitnú regatu organizuje Slovenská technická univerzita. Snaží sa napodobniť preteky v
anglofónnych krajinách, kde je veslovanie populárnym univerzitným športom. Najznámejšie preteky
univerzít Oxford a Cambridge na rieke Temža sa tento rok uskutočnili už po 160. raz. Zvíťazila posádka
Oxfordu.
Trať londýnskych pretekov má podobnú dĺžku - meria 6,78 kilometra. Vesluje sa však proti prúdu, čo je
značný rozdiel. Víťazi ju tento rok prešli za 18 minút a 36 sekúnd.
Skúsení veslári
V tímoch slovenských univerzít prevažovali aktívni veslári, okrem reprezentantov a majstrov sveta podľa
Settey Hajdúchovej aj účastníci olympijských hier.
V lodi STU tak sedel účastník olympiád v rokoch 1996 a 2000 Ján Žiška a v lodi UK účastník olympiády

v roku 2004 Lukáš Babáč. Osemveslicu EU kormidlovala jediná žena v štartovom poli Beáta Bacharová.
"Je to skúsená kormidelníčka," priblížila hovorkyňa STU.
Podujatie pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika mohli sledovať diváci nielen z brehov
Dunaja, ale aj na veľkoplošnej obrazovke na Štefánikovom námestí, kde bol prenášaný obraz zo
sprievodnej lode a z kamery umiestnenej na vyhliadkovej veži nad Mostom SNP.
Predstavili aj svoje projekty
Univerzitná regata sa uskutočnila v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov, ktorých je v hlavnom
meste viac ako 62-tisíc.
Okrem hlavných pretekov na Námestí M. R. Štefánika od rána súťažili družstvá študentov vo veslovaní
na trenažéroch, v takzvanej Malej regate, aj vo futbale. Turnaja v priestoroch internátu Mladá garda sa
zúčastnili i tímy z ďalších bratislavských vysokých škôl.
Univerzity v nákupnom centre Eurovea predstavili niektoré svoje projekty. STU priniesla formulu na
elektrický pohon Stuba Green Team. Vedci z UK ukázali návštevníkom centra lebku jaskynného
medveďa, zub mamuta, žraločie zuby a ďalšie fosílie z blízkeho okolia Bratislavy.
Popoludňajší kultúrny program univerzít sa kvôli nepriaznivému počasiu musel presunúť z Námestia M.
R. Štefánika pod strechu nákupného centra.
tasr
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8. Tri najväčšie univerzity budú opäť pretekať na regatách
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 02/05/2014; Bratislava; sita]
Súboj posádok univerzít budú môcť diváci sledovať na obrazovke na Námestí M. R. Štefánika pri
obchodnom centre Eurovea.
BRATISLAVA. Tri najväčšie slovenské univerzity budú opäť pretekať na regatách na Dunaji. Preteky
Univerzitná regata Bratislava sa budú po druhý raz konať v sobotu 3. mája.
Preteky osemveslíc s posádkami študentov a zamestnancov troch najväčších bratislavských univerzít –
Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity, prilákali minulý rok
množstvo Bratislavčanov.
Tradíciu budujú
Zatiaľ čo slovenské univerzity tradíciu ešte len budujú, vo Veľkej Británii sa takéto preteky konali medzi
Oxfordom a Cambridgeom už po 160. raz.
Posádky odštartujú o 15:00 z Devína. Ich súboj budú môcť diváci sledovať na obrazovke na Námestí M.
R. Štefánika pri obchodnom centre Eurovea vďaka kamerám na sprievodnej lodi a na reštaurácii na
Moste SNP. Finále bude možné pozorovať naživo z brehu Dunaja z Námestia M. R. Štefánika, kde bude
cieľ.
"Pevne verím, že minuloročná víťazná trofej, ktorá je putovnou výhrou, zostane i naďalej na svojom
čestnom mieste u nás na univerzite," povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta.
Aj kultúrny program
Univerzitná regata 2014 sa rovnako ako minulý rok koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika.
Okrem pretekov osemveslíc na Dunaji si študentské družstvá aj tento rok zmerajú sily vo veslovaní na
trenažéroch - v Malej regate a pribudnú zápasy v minifutbale. Do týchto súbojov sa zapoja aj tímy z
ďalších bratislavských vysokých škôl.
Od 13:00 sa na Námestí M. R. Štefánika začne kultúrny program škôl.
Predstavia sa vysokoškolské súbory Technik Slovenskej technickej univerzity, Gymnik Univerzity
Komenského a Ekonóm Ekonomickej univerzity. Tanečné predstavenie chystá opäť aj Vysoká škola

múzických umení.
O 16:00 si najrýchlejšia posádka Univerzitnej regaty prevezme víťaznú trofej - putovný pohár.
sita
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9. Osemveslice troch najväčších slovenských univerzít budú zápasiť s vodami
Dunaja
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 02/05/2014; Dnes; SITA]
BRATISLAVA – Tri najväčšie slovenské univerzity budú opäť pretekať na regatách na Dunaji. Preteky
Univerzitná regata Bratislava sa budú po druhý raz konať v sobotu 3. mája.
Preteky osemveslíc s posádkami študentov a zamestnancov troch najväčších bratislavských univerzít –
Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity, prilákali minulý rok
množstvo Bratislavčanov.
Zatiaľ čo slovenské univerzity tradíciu ešte len budujú, vo Veľkej Británii sa takéto preteky konali medzi
Oxfordom a Cambridgeom už po 160. raz.
Posádky odštartujú o 15:00 z Devína. Ich súboj budú môcť diváci sledovať na obrazovke na Námestí M.
R. Štefánika pri obchodnom centre Eurovea vďaka kamerám na sprievodnej lodi a na reštaurácii na
Moste SNP. Finále bude možné pozorovať naživo z brehu Dunaja z Námestia M. R. Štefánika, kde bude
cieľ.
"Pevne verím, že minuloročná víťazná trofej, ktorá je putovnou výhrou, zostane i naďalej na svojom
čestnom mieste u nás na univerzite," povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta.
Univerzitná regata 2014 sa rovnako ako minulý rok koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika. Okrem pretekov osemveslíc na Dunaji si študentské družstvá aj tejto rok zmerajú sily vo
veslovaní na trenažéroch - v Malej regate a pribudnú zápasy v minifutbale. Do týchto súbojov sa zapoja
aj tímy z ďalších bratislavských vysokých škôl.
Od 13:00 sa na Námestí M. R. Štefánika začne kultúrny program škôl. Predstavia sa vysokoškolské
súbory Technik Slovenskej technickej univerzity, Gymnik Univerzity Komenského a Ekonóm
Ekonomickej univerzity. Tanečné predstavenie chystá opäť aj Vysoká škola múzických umení. O 16:00
si najrýchlejšia posádka Univerzitnej regaty prevezme víťaznú trofej - putovný pohár.
Popis foto: Ilustračné foto. Zdroj - SITA/AP
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10. Vysokoškoláci si zmerajú sily, pretekať budú na regatách
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 03/05/2014; Slovensko; SITA]
Posádka Univerzitnej regaty sa plaví do cieľa. Foto: facebook.com/UniverzitnaRegataBratislava
BRATISLAVA 3. mája (WEBNOVINY) – Tri najväčšie slovenské univerzity budú opäť pretekať na
regatách na Dunaji. Preteky Univerzitná regata Bratislava sa budú po druhý raz konať túto sobotu.
Preteky osemveslíc s posádkami študentov a zamestnancov troch najväčších bratislavských univerzít –
Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity, prilákali minulý rok
množstvo Bratislavčanov.
Zatiaľ čo slovenské univerzity tradíciu ešte len budujú, vo Veľkej Británii sa takéto preteky konali medzi
Oxfordom a Cambridgeom už po 160. raz.
Putovná trofej je momentálne v rukách Univerzity Komenského
Posádky odštartujú o 15:00 z Devína. Ich súboj budú môcť diváci sledovať na obrazovke na Námestí M.
R. Štefánika pri obchodnom centre Eurovea vďaka kamerám na sprievodnej lodi a na reštaurácii na
Moste SNP.

Finále bude možné pozorovať naživo z brehu Dunaja z Námestia M. R. Štefánika, kde bude cieľ. "Pevne
verím, že minuloročná víťazná trofej, ktorá je putovnou výhrou, zostane i naďalej na svojom čestnom
mieste u nás na univerzite," povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta.
Univerzity si pre divákov pripravili kultúrny program
Univerzitná regata 2014 sa rovnako ako minulý rok koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika. Okrem pretekov osemveslíc na Dunaji si študentské družstvá aj tejto rok zmerajú sily vo
veslovaní na trenažéroch - v Malej regate a pribudnú zápasy v minifutbale. Do týchto súbojov sa zapoja
aj tímy z ďalších bratislavských vysokých škôl.
Od 13:00 sa na Námestí M. R. Štefánika začne kultúrny program škôl. Predstavia sa vysokoškolské
súbory Technik Slovenskej technickej univerzity, Gymnik Univerzity Komenského a Ekonóm
Ekonomickej univerzity.
Tanečné predstavenie chystá opäť aj Vysoká škola múzických umení. O 16:00 si najrýchlejšia posádka
Univerzitnej regaty prevezme víťaznú trofej - putovný pohár.
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11. V Bratislave sa bude na Dunaji opäť konať Univerzitná regata
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 03/05/2014; Slovensko; SITA]
Posádka Univerzitnej regaty sa plaví do cieľa. Foto: facebook.com/UniverzitnaRegataBratislava
BRATISLAVA 2. mája (WEBNOVINY) – Tri najväčšie slovenské univerzity budú opäť pretekať na
regatách na Dunaji. Preteky Univerzitná regata Bratislava sa budú po druhý raz konať v sobotu 3. mája.
Preteky osemveslíc s posádkami študentov a zamestnancov troch najväčších bratislavských univerzít –
Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity, prilákali minulý rok
množstvo Bratislavčanov.
Zatiaľ čo slovenské univerzity tradíciu ešte len budujú, vo Veľkej Británii sa takéto preteky konali medzi
Oxfordom a Cambridgeom už po 160. raz.
Putovná trofej je momentálne v rukách Univerzity Komenského
Posádky odštartujú o 15:00 z Devína. Ich súboj budú môcť diváci sledovať na obrazovke na Námestí M.
R. Štefánika pri obchodnom centre Eurovea vďaka kamerám na sprievodnej lodi a na reštaurácii na
Moste SNP.
Finále bude možné pozorovať naživo z brehu Dunaja z Námestia M. R. Štefánika, kde bude cieľ. "Pevne
verím, že minuloročná víťazná trofej, ktorá je putovnou výhrou, zostane i naďalej na svojom čestnom
mieste u nás na univerzite," povedal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta.
Univerzity si pre divákov pripravili kultúrny program
Univerzitná regata 2014 sa rovnako ako minulý rok koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana
Ftáčnika. Okrem pretekov osemveslíc na Dunaji si študentské družstvá aj tejto rok zmerajú sily vo
veslovaní na trenažéroch - v Malej regate a pribudnú zápasy v minifutbale. Do týchto súbojov sa zapoja
aj tímy z ďalších bratislavských vysokých škôl.
Od 13:00 sa na Námestí M. R. Štefánika začne kultúrny program škôl. Predstavia sa vysokoškolské
súbory Technik Slovenskej technickej univerzity, Gymnik Univerzity Komenského a Ekonóm
Ekonomickej univerzity.
Tanečné predstavenie chystá opäť aj Vysoká škola múzických umení. O 16:00 si najrýchlejšia posádka
Univerzitnej regaty prevezme víťaznú trofej - putovný pohár.
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12. Predseda EK na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 21:30; 04/05/2014; Týždeň; z domova; Pavol Kirinovič]

Miroslav Kohút, moderátor: "Oslavu nášho desaťročného pôsobenia v Európskej únii si nenechal ujsť ani
predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Mimochodom, aj on oslavoval rovnaké jubileum.
Predsedom Komisie je totiž presne desať rokov. A veru po príchode na Slovensko toho stihol naozaj
dosť. Stretol sa s našim prezidentom, ale aj so študentmi Ekonomickej univerzity. Jeho kroky počas
návštevy sledoval kolega Pavol Kirinovič."
Pavol Kirinovič, redaktor: "Vzácnu zahraničnú návštevu najskôr privítal prezident Ivan Gašparovič, ktorý
Barrosovi udelil vysoké štátne vyznamenanie."
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Je pre mňa veľkou cťou, že na návrh Vlády Slovenskej republiky, pán
predseda, som vám dneska mohol odovzdať jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej
republiky."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Som poctený, že som mohol z vašich rúk prijať toto
vyznamenanie a zvlášť v tento čas, kedy oslavujeme desiate výročie od vstupu Slovenska do Európskej
únie. Práve toto je čas, kedy sa môžeme spoločne zamyslieť nielen nad tým, čo bolo, ale aj aká bude
naša budúcnosť."
Pavol Kirinovič: "Potom už kroky predsedu Európskej komisie smerovali na úrad vlády. Práve tam sa už
začalo hovoriť o vážnej ekonomike a politike. Barroso s Robertom Ficom diskutovali najmä o Ukrajine a
Rusku. Situácia u našich susedov má veľký vplyv na celú Európu. Obaja štátnici sa zhodli, že zatiaľ Únia
robí, čo môže."
José Manuel Barroso: "Vyjadrili sme veľké obavy ohľadom situácie na Ukrajine. Budeme ďalej
spolupracovať a budeme sa ďalej snažiť, aby sa dodržiavala ženevská dohoda."
Pavol Kirinovič: "Barroso sa na úrade vlády nezdržal dlho. Ponáhľal sa totiž na ekonomickú univerzitu,
kde si z rúk rektora prevzal titul doctor honoris causa. Stal sa tak tridsiatym držiteľom čestného titulu,
ktorý dostávajú len tie najvýznamnejšie osobnosti. Predseda Európskej komisie pri svojej návšteve
neobišiel ani študentov. Práve im venoval svoju prednášku s názvom Slovensko v srdci Európy."
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13. Univerzity si to rozdajú v regate
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 03/05/2014; 101/2014; s.: 8b; BRATISLAVA; Zuzana
Bankovichová]
Historické preteky osemveslíc
Autor - Zuzana Bankovichová / Foto:archív K. Š.
BRATISLAVA -Preteky osemveslíc s posádkami študentov a zamestnancov troch najväčších
bratislavských univerzít - to je Univerzitná regata. Druhý ročník súťaže sa začne dnes o 15. hodine
poniže Devína a finále diváci uvidia priamo z brehu Dunaja na Námestí M. R. Štefánika pri nákupnom
centre. O prvé miesto zabojuje Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Ekonomická
univerzita.
ČO JE REGATA?
- Regata označuje preteky lodí.
- Ako regata boli prvýkrát označené preteky lodí v Benátkach v 13. storočí.
- Osemveslica je dlhá 18,5 m, váži 92 kg, s posádkou a veslami sa blíži váha k jednej tone.
- Pretekári urobia 36 až 40 záberov za minútu.
- Na Slovensku vznikali prvé veslárske kluby na konci 19. storočia v Bratislave.
- Na Slovensku je 5 veslárskych klubov, v Česku 33, v Londýne približne 100 a v Británii viac ako 600
Foto:
1. háčik - sleduje, či loď nemieri na plytčinu, a hlási to kormidelníkovi.
Peter Schickhofer (48) - bývalý reprezentant Československa vo veslovaní
2. ,,motor lode"
Marek Režňák (22) - reprezentant SR vo veslovaní

3. ,,motor lode" kapitán posádky
Matej Šmída (22) - bývalý juniorský reprezentant a reprezentant SR do 23 rokov
4. ,,motor lode"
Filip Holzer (21) - v roku 2013 sa umiestnil na 3. mieste v regate Villach v dvojskife mužov
5. ,,motor lode"
Martin Brozman (23) - zaradený do reprezentačného tímu univerzity v Leicestri
6. ,,motor lode"
Peter Legény (25) - bývalý juniorský reprezentant a reprezentant SR do 23 rokov
7. ,,motor lode"
Andre Rédr (22) - reprezentant SR vo veslovaní do 23 rokov
8. veslovod - určuje dĺžku záberu a tempo pre veslárov
Lukáš Babač (29) - najúspešnejší aktívny reprezentant SR vo veslovaní v ére samostatnosti SR
kormidelník - na starosti má udržovanie smeru lode
Michal Clementis (24) - bývalý reprezentant SR do 23 rokov vo veslovaní
Prvý ročník vlani vyhrala osemveslica Univerzity Komenského.
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14. Upratali hradby, zasadili kvety
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/05/2014; Andrea Púčiková]
Dážď znemožnil dobrovoľníkom maľovať kvetináče, kvety však sadili.
BRATISLAVA. Napriek sychravému počasiu sa v sobotu predpoludním zišli na Kamennom námestí
mladí ľudia. Stál tam stan, muzikanti začali hrať chytľavé melódie a okoloidúci sa pristavovali.
Mladí sa pustili do práce, zbierali odpadky a začali sadiť kvety. "Toto je tretí ročník projektu Neleň pre
zeleň," vysvetľovala Izabela Malašenková z ID Space Team. Chcú poukázať na to, že každý môže
prispieť a spoločne sa dá verejný priestor skrášliť.
Viac kvetov bude na Kamennom námestí, Kapucínskej ulici či troch bratislavských školách. Chceli
namaľovať aj kvetináče pozdĺž Špitálskej, no keďže boli mokré, naplánujú to na iný termín.
Akciu pripravovali aj Mestský parlament mladých s mestom a iniciatíva Námestie pre ľudí.
Komunikujú s mestom
Kvetináče na Kamennom námestí mesto koncom minulého roka inak usporiadalo. Primátor Milan
Ftáčnik povedal, že je to prvý krok k tomu, aby priestor vyzeral kultúrnejšie. "Je pravda, že sa pripravuje
iná vízia tohto námestia, bude architektonická súťaž, z nej vyplynú zmeny. Ale to môže byť o tri, o štyri
roky."
Dominika Belanská z Námestia pre ľudí, ktoré sa nedávno napríklad zaslúžilo o nové lavičky, vraví, že
rozmiestnenie kvetináčov nevnímajú ako šťastné, s mestom o nich ešte rokujú. Sú však radi, že
magistrát do kvetináčov vysadil kvety.
Mesto bolo cez víkend zelenšie aj vďaka trávnatým kobercom, ktorými Hlavné námestie oživila
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. "Akcia má dve poslania: upozorniť na výstavu Flóra a na to,
že zeleň v meste nechce niekedy veľa a stačia drobné opatrenia," hovorí Ftáčnik.
Pomohli aj bezdomovci

Na skrášlení mesta pracovali aj ľudia bez domova na mestských hradbách, ktoré plánuje mesto v lete
sprístupniť. Odvážali sutinu z múrov. S dobrovoľníkmi z Erasmus Student Network zatreli grafity na
múroch.
Práve dobrovoľníci z ESN, ktoré združuje aj zahraničných študentov, oslovovali okoloidúcich, aby
prispeli na mzdu pre bezdomovcov.
Peter Adam, predseda združenia Vagus, hovorí, že ľudia bez domova by mali upratovať ulice pravidelne.
Vraví, že čakali osem až desať ľudí, napokon ich prišlo dvanásť. Bezdomovci opravili už aj ihrisko na
Tabakovej.
Dobrovoľníci
Občianske združenia
- ID Space Team, Mestský parlament mladých a Námestie pre ľudí pripravili sadenie kvetov v Bratislave;
- Občianske združenie Vagus spolu s mestom zorganizovali brigádu bezdomovcov na mestských
hradbách;
- Na hradbách pomáhali dobrovoľníci z Erasmus Student Network Bratislava, ktorá združuje slovenských
a zahraničných študentov z bratislavských univerzít - z Komenského univerzity, Ekonomickej
univerzity, Slovenskej technickej univerzity, Paneurópskej vysokej školy, Vysokej školy ekonómie a
manažmentu verejnej správy a Vysokej školy múzických umení.
nedeľa 4. 5. 2014 20:00 | Andrea Púčiková
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15. Komentár: Zlaté zbohom - Budiž Euro!
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 03/05/2014; Aktuality.sk; Inštitút ekonomických a sociálnych
štúdií INESS, Aktuality.sk]
Autor - Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií INESS
Na návšteve. Zaslúžený dôchodok. Francúzsky test. Made in Mexico.
Slovensko bolo poctené významnou návštevou. Vo funkcií dožívajúci prezident Komisie Barroso
pochválil Slovensko a dostal za to Rad Bieleho dvojkríža II. triedy od prezidenta Gašparoviča. Za
mimoriadne zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch. A keďže na
dôchodku sem asi tak často chodiť nebude, priložili sme mu ešte titul doctor honoris causa z
Ekonomickej univerzity. Veď každá položka do CVčka dobrá!
Na dôchodok sa po nastávajúcich eurovoľbách chystá aj nejeden zo 766 europoslancov (pokiaľ teda nie
sú zároveň národnými poslancami, primátormi, županmi, či všetkým dokopy). Aby im nebolo ľúto, daňoví
poplatníci majú pre nich darček v podobe tzv. Zlatého zbohom. Každý poslanec dostane odchodné v
závislosti od odslúžených rokov. Najmenšia suma je zhruba 47 000 eur, poslanci s odkrúteným minimom
24 rokov si môžu priniesť igelitku na 190 000 eur. To samozrejme nie je všetko, dostanú aj dôchodok vo
výške 70 percent zo mzdy. Opäť podľa odslúžených rokov, tí najlepší si budú užívať 67 000 eur ročne.
Všetko? Ale kdeže. Poslanci si mohli "prispievať" na sekundárny dôchodok, čo môže byť až ďalších 50
000 eur ročne. Úvodzovky som použil preto, že napriek príspevkom má fond sekundárneho dôchodku už
dieru viac ako 200 miliónov eur.
Vo funkcii tak nezažijú napríklad riešenie problému, kde do roku 2015 zohnať ďalších 15 miliárd pre
Grécko. Tento rok totiž Grékom končí pomoc z eurovalov, problémy však ostávajú a jedným z nich je 2,6
miliardová diera v roku 2014 a 12,3 miliardová diera v roku 2015. Časť sa možno podarí zaplátať cez trh,
časť vďaka očakávaným nižším potrebám miestnych bánk na kapitál z verejných zdrojov. Ale či sa
podarí krajine vyhnúť ďalšiemu záchrannému balíku, na to by svoje odstupné vsadil máloktorý poslanec.
Plány Komisie sú ako vždy veľkolepé, súčasný takmer 180 % grécky dlh sa má do roku 2020 znížiť na
125 % HDP, a do roku 2022 na 112 %. Dúfajme, dlžia to totiž aj nám. Grécka vláda už oficiálne
požiadala o diskusiu ohľadom možného zníženia (rozumej čiastočného odpustenia) dlhu. Popritom
predstavili plán na oživenie ekonomiky, ktorý prekvapujúco obsahuje aj zníženie daní a väčšiu flexibilitu
pracovného trhu. Od začiatku krízy zažili cez 20 000 demonštrácii (6266 v Aténach), číslo asi ešte
porastie.
Minulý týždeň po Aténach oslávil návrat na dlhopisový trh po troch rokoch aj Lisabon. Portugalci predali
750 miliónov eur dlhu v desaťročných dlhopisoch za smiešnych 3,58 %. Slovensko je niekde okolo 2,5
%. Minuloročný deficit portugalských verejných financií bol bez pomoci bankám 4,5 % HDP, pričom cieľ

bol 5,5 %.
Aj Francúzsko má plán ekonomických reforiem obsahujúci sekanie výdavkov a znižovanie daní. Vláda si
už pod vedením nového premiéra otestovala jeho popularitu predbežným hlasovaním v dolnej snemovni.
Tam prešiel, s rozdielom 33 hlasov. No neúčasť 41 socialistov na hlasovaní naznačila, že zase tak
hladko to nepôjde.
V Holandsku sú tiež reformné nálady, ale na európskej úrovni. V krajine sa rozbieha kampaň volajúca po
referende pri každom rozhodovaní o presune právomocí z národnej úrovne do Bruselu.
V ECB bolo minulý týždeň ponuro. Úroveň nadmernej likvidity, teda hotovostného "nárazníku" v
eurosystéme, prvý krát od septembra 2011 klesla pod 100 miliárd. Naposledy bola odpoveďou reakcia v
podobe poskytnutia viac ako 1 000 miliárd eur pôžičiek finančným inštitúciám cez dve kolá programu
dlhodobých pôžičiek LTRO. Všetci čakajú na to, čo ECB urobí, nielen v súvislosti s týmto faktom, ale s
celkovou ekonomickou situáciou. Mario Draghi naznačil, že ECB je pripravená začať nakupovať aktíva
rôzneho druhu, a tak nalievať do ekonomiky nové peniaze. Európska centrálna banka s touto kartou
blufuje už takmer dva roky a investori zatiaľ veria. Vďaka tomu ide Európe zadlžovanie hladšie ako
kedykoľvek pred tým. No príde moment, keď investori budú chcieť ukázať karty. V tom prípade ECB buď
prizná bluf a financmajstri členských štátov zaplačú, alebo začne skutočne nakupovať za novovytlačené
peniaze.
Peniaze trápia nielen EÚ. Kým vojensko-spravodajská hra Rusku ide, na ekonomickom poli sa nad nimi
zmráka. Investori z krajiny odchádzajú už od minulého roka, no s hrozbou šírenia konfliktu a
medzinárodných ekonomických sankcií sa odchod začína meniť na útek. Za prvé tri mesiace krajinu
opustilo 64 miliárd eur, čo je už polovica hodnoty dosiaľ najväčšieho krízového odlivu v roku 2008.
Ruská centrálna banka intervenovala zvýšením úrokových sadzieb. Agentúra S&P zrazila rating krajiny
len jeden stupeň nad úrovňou "junk" a ruská vláda pripravuje rozsiahle finančné zmeny. Krajina má
veľké devízové rezervy, ktoré jej dávajú čas, ale spomienky na rok 1998 nie sú zase až tak ďaleko.
"Čína je lacná." Toto tvrdenie sa stalo už takmer prírodným zákonom. Ale svetová ekonomika je
dynamická a staré pravdy mení na nové mýty. Manufacturing Cost-Competitveness Index porovnáva
náklady na priemyselnú produkciu v 25 krajinách sveta. Niektoré výsledky môžu prekvapiť. Mexiko je
lacnejšie ako Čína, či Švédsko je lacnejšie ako Brazília. Slovensko tam nie je, ale Česko vychádza o 7
% drahšie ako USA. Spojené štáty v konkurencieschopnosti Starý kontinent posielajú do kolien – v
rebríčku im konkuruje len Poľsko, ktoré je o 1 % drahšie. Lacná pracovná sila nie je všeliek.
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16. Univerzitnú regatu vyhrala opäť Univerzita Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 05/05/2014; BratislavskeNoviny.sk; Redakcia]
Veslársky tím Univerzity Komenského v Bratislave obhájil v sobotu 3. mája 2014 minuloročné víťazstvo
Univerzitnej regaty Bratislava. Porazil tímy osemveslíc Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej
univerzity v Bratislave.
Približne sedemkilometrová trať mala začiatok pri Karloveskom ramene, cieľ na úrovni schodov na
Námestí M. R. Štefánika. Lode odštartovali o 15.00 h, víťazná loď Univerzity Komenského prešla trať za
15 minút a 32 sekúnd, druhá skončila osemveslica STU s časom 15:38 min, tretia loď Ekonomickej
univerzity preťala cieľ v čase 18:20 min. V tímoch bratislavských univerzít prevažovali aktívni veslári.
Okrem reprezentantov a majstrov sveta boli medzi nimi aj účastníci olympijských hier.
Univerzita Komenského získala prvenstvo aj súťaži na veslárskych trenažéroch tzv. Malá regata. vyhral
tím Smažáčik. Univerzitná regata Bratislava bola súčasťou druhého Dňa bratislavských vysokoškolákov,
ktorý bol v sobotu 3. mája 2014 na Námestí M. R. Štefánika.
(banoviny)

Späť na obsah

17. Kto bude Finančný manažér roka 2013?
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 05/05/2014; eTREND; TREND.sk]
05.05.2014 | TREND.sk

Týždenník TREND vyhlásil šiesty ročník ankety o Finančného manažéra roka. Podujatie pripravil v
spolupráci so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov a spoločnosťou Deloitte. Do nominovania
a hodnotenia účastníkov sa zapojili aj ďalší odborní partneri – Accenture, BDO, BMB Leitner, EY,
KPMG, PwC a novovzniknutý CFO Club.
V tomto ročníku sa v užšom výbere stretla pätica excelentných kandidátov. Uspeli v niekoľkých
výberových kolách tejto ankety a teraz je na Vás, aby ste vybrali toho najlepšieho. Hlasujte a pomôžete
nám oceniť osobnosť, ktorá si za svoje profesionálne výsledky i verejnú aktivitu zaslúži spoločenské
uznanie a môže reprezentovať schopných a úspešných slovenských podnikových finančníkov.
Hlasovanie potrvá do 13. mája 12:00 h, preto si ho neodkladajte na poslednú chvíľu. Na ocenenie boli
nominovaní:
- Juraj Bayer, Západoslovenská energetika
- Oliver Felszeghy, DIGI Slovakia a Slovak Telekom
- Martin Hrežo, Svet zdravia
- Vincenzo Ranieri, Slovenské elektrárne
- Zoltán Vašš, Soitron
Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci čitatelia TRENDU a TREND.sk. Stačí byť prihlásený ako
zaregistrovaný používateľ TREND.sk (alebo si vytvoriť novú registráciu). Ďalšou skupinou hlasujúcich
budú riaditelia a finanční riaditelia firiem, ktorých TREND pozve na májovú konferenciu Finančný
manažment 2014. Hlasovať sa dá len na webe, na stránke:
Hlasy čitateľov spolu so skupinou riaditeľov ovplyvnia výsledok váhou 50 percent. Ďalšími 50 percentami
zaváži poradie, na ktorom sa zhodla odborná komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a odborných
partnerov. Hlasovať je možné od 2. mája a hlasovanie uzatvoríme 13 . mája 2014 o 12:00 h.
Juraj Bayer, Západoslovenská energetika
Juraj Bayer pracuje v ZSE od roku 2001, kde nastúpil ako vedúci odboru treasury. Počas ďalšieho
pôsobenia prešiel viacerými manažérskymi pozíciami, viedol úseky financií, controllingu a od roku 2011
mal na starosti Divíziu financií a vnútorných služieb. Finančným riaditeľom a členom Predstavenstva
ZSE Energia je od augusta minulého roku.
ZSE zabezpečuje svoje finančné riadenie výhradne lokálne, čo poskytuje J. Bayerovi priestor na vlastnú
realizáciu. Pričinil sa tak o získanie investičného ratingu BBB+ ratingovou agentúrou Standard&Poors a
optimalizácie kapitálovej štruktúry firmy prostredníctvom úspešnej emisie dlhopisov vo výške 630
miliónov eur. Juraj Bayer absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, získal ACCA diplom v IFRS
a je znalcom v odbore controllingu.
Oliver Felszeghy, DIGI Slovakia a Slovak Telekom
Oliver Felszeghy je takisto verný jednej skupine – Slovak Telekom. V roku 2002 nastúpil ako controller,
neskôr sa venoval finančnému plánovaniu a špeciálnym projektom. Od roku 2010 pôsobí v Slovak
Telekome ako Corporate Finance Manager. O dva roky neskôr sa stal taktiež členom strategickej rady
dcérskych spoločností Zoznam a Zoznam Mobile.
Od vlaňajška je O. Felszeghy aj CFO a zároveň konateľ dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia,
poskytovateľa digitálnej TV cez satelit a cez káblové rozvody a širokopásmového internetu. Riadil
akvizíciu z hľadiska financií a daní a po prevzatí kontroly sa významne podieľa na finančnej stabilizácii
DIGI Slovakia, post merger integrácii a realizácií synergií s materskou spoločnosťou.
Oliver Felszeghy študoval na Wirtschaftsuniversität Wien a na Fakulte manažmentu Univerzity
Komenského. MBA so špecializáciou na Fianance a Controlling získal na Vienna University of
Economics and Business Administration v spolupraci s University of Glagow.
Martin Hrežo, Svet zdravia
Martin Hrežo pôsobí v spoločnosti Svet zdravia od roku 2012, kde zodpovedá za finančné riadenie
skupiny s ôsmimi regionálnymi všeobecnými nemocnicami. Kariéru začínal v spoločnosti Deloitte, neskôr
pôsobil ako finančný manažér v Taylor-Wharton Harsco. Vo Východoslovenskej energetike potom riadil
reštrukturalizáciu časti spoločnosti a v transformačných projektoch pokračoval aj v poradenstve
spoločností Deloitte a Grant Thornton.
Vo Svete zdravia sa M. Hrežo podieľa na unikátnom projekte transformácie slovenských nemocníc na
modernú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Viaceré riadiace a finančné procesy sú v
slovenských podmienkach priekopnícke.

Martin Hrežo absolvoval Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Košiciach, vzdelanie
si doplnil na právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, MBA získal na Durham Business School vo
Veľkej Británii. Je členom medzinárodnej komory certifikovaných účtovníkov (ACCA) a medzinárodného
inštitútu pre asset management (IAM). Od roku 2003 je čestným občanom mesta Mobile, Alabama, USA
za rozvoj vzťahov medzi mestami Mobile a Košice.
Vincenzo Ranieri, Slovenské elektrárne
Vincenzo Ranieri nastúpil do spoločnosti Enel v roku 2000 po absolvovaní vysokej školy. Prvé roky sa
zaoberal strategickým finančným plánovaním a controlingom v centrále v Taliansku. V rokoch 2009 až
2011 sa stal finančným riaditeľom Enelu v Rumunsku, kde počas jeho pôsobenia vzrástla EBITDA o 60
percent.
CFO v Slovenských elektrárňach je od júna 2011. Firma je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a
druhý najväčší dodávateľ v strednej a východnej Európe. V roku 2012 zaznamenala čistý zisk 457
miliónov eur, čo bol rast oproti predchádzajúcemu roku o 22 percent a investovala 771 miliónov eur.
Vincenzo Ranieri sa v súčasnosti sústreďuje najmä na zabezpečenie financovania stavby EMO 3 a 4, čo
je najväčší projekt v histórii Slovenských elektrární. Okrem toho v súvislosti so zmenou situácie na trhu
elektriny implementuje programy na zlepšenie finančných výsledkov spoločnosti s cieľom zachovať jej
ziskovosť.
Vincenzo Ranieri vyštudoval podnikanie na univerzite LUISS v Ríme, súkromnej škole financovanej
významnými talianskymi firmami.
Zoltán Vašš, Soitron
Zoltán Vašš odštartoval svoju profesijnú kariéru ako finančný kontrolór pre slovenský a maďarský trh v
spoločnosti Kappa Obaly Štúrovo a súčasne aj ako konateľ jej maďarskej pobočky Kappa Dunatrade.
Pozíciu finančného riaditeľa po prvýkrát okúsil v roku 2005 v IT spoločnosti Ardaco. O tri roky neskôr sa
stal CFO skupiny Soitron Group, kde koordinuje financie skupiny a dcérskych spoločností na Slovensku,
v Českej republike, Rumunsku, Turecku a Bulharsku. Zodpovedá za získavanie finančných zdrojov, ako
aj za formu a aj dohodnuté podmienky financovania. Soitron dosahuje dlhodobo dobré ekonomické
výsledky a rozširuje spoje pôsobenie v krajinách Európskej únie i mimo nej (Turecko).
Zoltán Vašš absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej
fakulte, kde v roku 2000 ukončil aj doktorandské štúdium.
Ocenenie Finančný manažér roka 2013 odovzdáme na TREND konferencii Finančný manažment 2014
dňa 15. mája v bratislavskom hoteli Gate One. Na konferenciu pod názvom Stále ste optimista? sme
pripravili viacero diskusných panelov zameraných na aktuálne otázky firemných financií. Vystúpia v nich
aj viacerí finanční riaditelia nominovaní na ocenenie Finančný manažér roka.
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18. Nominácie Finančný manažér roka 2013: Zoltán Vašš
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 05/05/2014; eTREND; TREND.sk]
05.05.2014 | TREND.sk
CFO skupiny Soitron Group odpovedá na anketové otázky
Zoltán Vašš, Soitron
Zoltán Vašš odštartoval svoju profesijnú kariéru ako finančný kontrolór pre slovenský a maďarský trh v
spoločnosti Kappa Obaly Štúrovo a súčasne aj ako konateľ jej maďarskej pobočky Kappa Dunatrade.
Pozíciu finančného riaditeľa po prvýkrát okúsil v roku 2005 v IT spoločnosti Ardaco. O tri roky neskôr sa
stal CFO skupiny Soitron Group, kde koordinuje financie skupiny a dcérskych spoločností na Slovensku,
v Českej republike, Rumunsku, Turecku a Bulharsku. Zodpovedá za získavanie finančných zdrojov, ako
aj za formu a aj dohodnuté podmienky financovania. Soitron dosahuje dlhodobo dobré ekonomické
výsledky a rozširuje spoje pôsobenie v krajinách Európskej únie i mimo nej (Turecko).
Zoltán Vašš absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej
fakulte, kde v roku 2000 ukončil aj doktorandské štúdium.
1. Aká je Vaša úloha v manažmente spoločnosti? Za riadenie ktorých činností zodpovedáte a aký veľký

tím riadite (počet priamych podriadených, najlepšie aj ich funkcie, celkový počet zamestnancov v
úsekoch, ktoré zastrešujete)?
Aké sú Vaše najdôležitejšie KPI?
Ak je Vaša spoločnosť súčasťou väčšej skupiny, ktoré z činností za ktoré zodpovedáte, sú usmerňované
z centrály skupiny a v ktorých vidíte najväčší priestor na vlastnú realizáciu? Stručne popíšte, ako sa vo
Vašej firme uskutočňuje zosúladenie priorít finančného oddelenia so strategickými prioritami celej firmy.
Skupinu Soitron tvorí materská spoločnosť Soitron Group a dcérske spoločnosti v krajinách: Slovenská
republika, Česká republika, Rumunsko, Turecko a Bulharsko. V rámci celej skupiny nesiem
zodpovednosť za tvorbu finančnej politiky a stratégie, daňovú optimalizáciu a zaistenie proti kurzovému
riziku, optimalizáciu finančných nákladov (úrokové sadzby, poplatky, poistenia), kontroling a reporting.
K mojim úlohám patrí koordinácia tvorby rozpočtov jednotlivých členov skupiny a následná kontrola
rozpočtov jednotlivých spoločností.
Na Slovensku náš tím tvorí 8 členov. Je to 7 priamych podriadených, z toho 2 na mzdovom oddelení a 5
na finančnom oddelení.
Medzi moje najdôležitejšie KPI patria efektívne riadenie finančného oddelenia, výška nákladov
spoločnosti / skupiny, EBITDA skupiny a finančné náklady (úrokové sadzby, poplatky, poistenia)...
SOITRON Group a.s. je súčasťou väčšej skupiny, avšak oproti iným nadnárodným spoločnostiam je
rozdiel v tom, že centrála je na Slovensku a procesy v skupine sú riadené zo Slovenska. Práve túto
skutočnosť vnímam ako výhodu, ktorá mi dáva veľký priestor na vlastnú realizáciu. Keďže procesy pre
celú skupinu sú tvorené v SOITRONe na Slovensku.
2. Aká je Vaša zodpovednosť za získavanie finančných zdrojov Vašej spoločnosti? Sú tieto zdroje
interné (napr. poskytnuté materskou spoločnosťou) alebo externé (získané z finančných a kapitálových
trhov)?
Pri získavaní finančných zdrojov nesiem plnú zodpovednosť za formu a aj dohodnuté podmienky
financovania. Dôležité je spomenúť, že popri klasickom prevádzkovom financovaní Soitron využíva aj
investičné (akvizičné) financovanie a pri tendroch tzv. bid bondy (zábezpeky, garancie).
Celá skupina Soitron momentálne využíva externé finančné zdroje a práve preto je dôležitá úloha
optimalizácie finančných nákladov v rámci celej skupiny. Za uplynulé roky sa nám podarilo výrazne znížiť
náklady na financovanie aj pre jednotlivé dcérske spoločnosti.
3. Ktoré Vaše iniciatívy, projekty, či rozhodnutia z uplynulého obdobia (1 – 3 roky) považujete za
najvýznamnejšie z hľadiska prínosu pre Vašu spoločnosť? Môžete výsledky týchto iniciatív / projektov aj
kvantifikovať?
Čo sa týka významných projektov, tak počas môjho pôsobenia v Soitrone som bol zodpovedný za štyri
zahraničných akvizíciách a založenie jednej zahraničnej pobočky. Pri akvizíciách medzi moje
zodpovednosti patrí ohodnotenie akvizovanej spoločnosti, následne celý proces due dilligence,
nasleduje postakvizičný audit a integrácia akvizovanej spoločnosti –nastavenie firemných procesov,
kontrolingových a reportingových foriem.
Medzi zaujímavé projekty určite patrí rozšírenie pôsobnosti skupiny Soitron mimo Európsku úniu, do
Turecka.
Ďalším významným projektom v rámci rozšírenia pôsobnosti bolo založenie novej dcérskej spoločnosti v
Bulharsku v roku 2013. Pri tomto projekte som niesol zodpovednosť od výberu vhodného miesta, cez
administratívne zabezpečenie chodu pobočky až po nastavenie finančného reportingu. Len pre ilustráciu
uvediem, že momentálne má Bulharská pobočka 32 zamestnancov.
V rámci rozširovania zahraničných aktivít Soitronu, vznikla potreba oddelenia časti podniku - správy
zahraničných investícií od tej časti, ktorá na Slovenskom trhu pôsobila ako systémový integrátor. Preto k
1.1.2013 Soitron vložil časť podniku do základného imania novej spoločnosti tak aby vynikla holdingová
štruktúra. Celému tomuto projektu predchádzal administratívne náročný proces - ohodnotenie vkladanej
časti spoločnosti.
V roku 2014 sme pristúpili k ďalšiemu výynamnému projektu a to k zmene právnej právnej formy na
Európsku spoločnosť ( Societa Europea ). Od 1.5.2014 sa Soitron Group a.s. mení na Soitron Group
S.E.

4. Aká fluktuácia je na úsekoch, ktoré riadite (v % ročne)? Aké nástroje motivácie ľudí využívate a ktoré
považujete za najdôležitejšie? Zisťujete spokojnosť manažérov a zamestnancov vo Vašom úseku,
prípadne ich podnety, námety na zlepšenie? Akými spôsobmi? Ako manažujete talent? Máte vytvorený
plán na nástupníctvo a kontinuitu procesov v prípade fluktuácií?
Za obdobie 5 rokov je oddelenie stabilné, bez výrazných fluktuácií, kvantifikovane pod 3% ročne.
Medzi dôležité nástroje riadenia považujem jednak prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorý sa
realizuje každoročne s 360 stupňovou spätnou väzbou, okrem toho na Finančnom úseku je kvartálny
F2F rozhovor s každým zamestnancom a 1 krát do roka ročné hodnotenie zamestnanca, kde sa
dohodnú ciele a plán vzdelania na ďalší rok.
5. Aká bola Vaša publikačná činnosť v minulom roku? Na akých odborných fórach (konferenciách,
seminároch), príp. na ktorých univerzitách/vysokých školách ste prednášali?
Minulý rok som publikačnú činnosť nemal. Na konferencii Finančné riadenie podnikov, ktorú organizuje
SAF som sa v októbri 2013 zúčastnil panelovej diskusie o aktuálnych otázkach podnikateľského
prostredia.
6. Ktoré legislatívne zmeny by zvýšili celkovú efektívnosť Vašej práce? Podieľate sa na
tvorbe/pripomienkovaní legislatívnych návrhov v oblasti podnikových financií (dane, účtovníctvo,
obchodný zákonník, zákonník práce, iné zákony)? Aké zmeny by prispeli k zlepšeniu podnikateľského
prostredia na Slovensku a k zvýšeniu ekonomického rastu Slovenska, ako aj odvetvia, v ktorom
pôsobíte?
Čo sa týka efektívnosti práce, v prvom kroku by bolo potrebné celkovo sprehľadniť a zjednodušiť
legislatívu na Slovensku. Medzi ďalšie nedostatky určite patria vymožiteľnosť práva a stálosť zákonov. K
zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku by prispelo na jednej strane odstránenie uvedených
problémov, zníženie byrokracie a zjednodušenie komunikácie so štátnou správou. Tak isto by pomohlo,
aby si štát uvedomil, ktoré odvetvie národného hospodárstva má aký význam a prispôsobilo tomu svoju
dlhodobú stratégiu.
Keď mám byť viac konkrétny, tak uvediem aspoň niekoľko príkladov. Zníženiu byrokracie by určite
pomohlo zjednotenie výkazov, pre štatistický úrad, NBS, telekomunikačný úrad, recyklačný fond atď.
Momentálne za jednu spoločnosť posielame na rôzne štátne inštitúcie 93 hlásení ročne, čo je necelých 8
hlásení mesačne.
Ako ďalší príklad môžem uviesť kontrolný výkaz DPH. Myšlienka kontrolného výkazu ako taká nie je zlá,
ale spôsob informovanosti, celková implementácia projektu a hlavne časový stres ktorý bol vyvíjaný na
podnikateľov bol neadekvátny. Obávam sa, aby celý "projekt" neodklonil od pôvodného zámeru a nestal
sa len nástrojom na zlepšenie výberu daní.
Čo sa týka pripomienkovania legislatívnych návrhov, tých sa zúčastňujem cez SAF (Slovenská asociácia
podnikových finančníkov).
7. Aké opatrenia / zmeny ste zaviedli ako reakciu na nové podmienky podnikateľského prostredia a s
akými výsledkami (napr. opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov; opatrenia v rámci obstarávania
externých služieb; využívanie outsourcingu; zmeny v oblasti financovania prevádzkových a kapitálových
výdavkov; centralizovanie služieb a aktivít)? Čo vnímate za najväčšíe výzvy najbližších rokov a ako sa s
nimi plánujete vysporiadať? (v oblasti regulácií, technologických zmien, spolutvorby podnikovej stratégie,
...)
Na nové podmienky podnikateľského prostredia sme zareagovali už v roku 2011, optimalizáciou
prevádzkových nákladov, nebolo teda nutné zavádzať ďalšie opatrenia. Medzi ďalšie výzvy určite patrí
udržanie medziročného rastu spoločnosti.
8. Je Corporate Governance súčasťou Vašej firemnej stratégie? Aké princípy a pravidlá upravujúce
vzťahy medzi exekutívnym vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími
zainteresovanými stranami ste zaviedli vo Vašej spoločnosti?
Zavedením holdingovej štruktúry Corporate Governance sa stal dôležitou súčasťou firemnej stratégie.
Corporate Governance môžeme vnímať v dvoch rovinách. Pri medzinárodných akvizíciách sa vzťahy
medzi minoritnými, majoritnými akcionármi a vedením spoločnosti nastavili ihneď po úspešnom ukončení
akvizičného procesu. Momentálne pracujeme na princípoch a pravidlách, ktoré by presnejšie upravovali
vzťahy medzi vedením spoločnosti a štatutárnymi orgánmi aj na Slovensku.

Ocenenie Finančný manažér roka 2013 odovzdáme na TREND konferencii Finančný manažment 2014
dňa 15. mája v bratislavskom hoteli Gate One. Na konferenciu pod názvom Stále ste optimista? sme
pripravili viacero diskusných panelov zameraných na aktuálne otázky firemných financií. Vystúpia v nich
aj viacerí finanční riaditelia nominovaní na ocenenie Finančný manažér roka.
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19. Nominácie Finančný manažér roka 2013: Juraj Bayer
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 05/05/2014; eTREND; TREND.sk]
05.05.2014 | TREND.sk
Finančný riaditeľ a člen Predstavenstva ZSE Energia odpovedá na anketové otázky
Juraj Bayer, Západoslovenská energetika
Juraj Bayer pracuje v ZSE od roku 2001, kde nastúpil ako vedúci odboru treasury. Počas ďalšieho
pôsobenia prešiel viacerými manažérskymi pozíciami, viedol úseky financií, controllingu a od roku 2011
mal na starosti Divíziu financií a vnútorných služieb. Finančným riaditeľom a členom Predstavenstva
ZSE Energia je od augusta minulého roku.
ZSE zabezpečuje svoje finančné riadenie výhradne lokálne, čo poskytuje J. Bayerovi priestor na vlastnú
realizáciu. Pričinil sa tak o získanie investičného ratingu BBB+ ratingovou agentúrou Standard&Poors a
optimalizácie kapitálovej štruktúry firmy prostredníctvom úspešnej emisie dlhopisov vo výške 630
miliónov eur. Juraj Bayer absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, získal ACCA diplom v IFRS
a je znalcom v odbore controllingu.
1. Aká je Vaša úloha v manažmente spoločnosti?
Zodpovedám za finančné riadenie spoločnosti, zahŕňajúce controlling, CF manažment, risk manažment,
účtovníctvo, dane a IT stratégiu. Mojou najdôležitejšou úlohou je finančné riadenie za účelom
dosiahnutia optimálnej výkonnosti a udržania dosiahnutého ratingu spoločnosti (BBB+)
2. Za riadenie ktorých činností zodpovedáte a aký veľký tím riadite (počet priamych podriadených,
najlepšie aj ich funkcie, celkový počet zamestnancov v úsekoch, ktoré zastrešujete)?
2. Za riadenie ktorých činností zodpovedáte a aký veľký tím riadite (počet priamych podriadených,
najlepšie aj ich funkcie, celkový počet zamestnancov v úsekoch, ktoré zastrešujete)?
Roky 2011 2012 2013 2014
Celkový počet zamestnancov Divízie Financií 165 162 163 75*
* pokles zamestnancov z dôvodu organizačnej zmeny
Organizačná štruktúra Divízie financií Počet zamestnancov Marec 2014 Pracovné pozície
divízia financií 2 riaditeľ divízie financií, asistentka
tím riadenia rizík 3 vedúci riadenia rizík, Risk Officer
tím financií a poistenia 7 vedúci financií a poistenia, expert financií, analytik financií a poistenia,
špecialista financií a poistenia
tím kontrolingu 13 vedúci kontrolingu, expert kontrolingu, špecialista kontrolingu, analytik kontrolingu,
expert IT systémov, špecialista IT systémov
tím IT/TELCO 5 vedúci IT/TELCO, IT stratég, expert komunikačných technológií, administrátor
komunikačných technológií
úsek účtovníctva a daní 2 vedúci účtovníctva a daní, asistentka
tím účtovníctva 12 vedúci účtovníctva, hlavný účtovník, expert účtovníctva, špecialista účtovníctva,
špecialista IT systémov
tím správy daní 6 vedúci správy daní, expert správy daní, analytik správy daní
tím transakčných činností 23 vedúci transakčných činností, supervízor účtovníctva, účtovník
tím Revenue Assurance 2 vedúci Revenue Assurance, expert Revenue Assurance
3. Aké sú Vaše najdôležitejšie KPI?
Funds from operation/Net debt, Net Debt/EBITDA
Tieto KPI súvisia s emisiou dlhopisov.
EBITDA margin

4. Ak je Vaša spoločnosť súčasťou väčšej skupiny, ktoré z činností za ktoré zodpovedáte, sú
usmerňované z centrály skupiny a v ktorých vidíte najväčší priestor na vlastnú realizáciu? Stručne
popíšte, ako sa vo Vašej firme uskutočňuje zosúladenie priorít finančného oddelenia so strategickými
prioritami celej firmy.
Priestor na vlastnú realizáciu mám absolútne vo všetkých oblastiach finančného riadenia ZSE, keďže je
realizované výhradne lokálne, samozrejme s ohľadom na zámery oboch akcionárov. Pri zosúlaďovaní
finančných a strategických priorít dôsledne dbáme na finančné možnosti spoločnosti a teda dodržanie
KPI súvisiacich s emisiou dlhopisov. Zosúladenie priorít sa uskutočňuje prostredníctvom procesu
strategického plánovania, kedy dochádza k alokovaniu definovaných finančných zdrojov k jednotlivým
strategickým iniciatívam. S týmto procesom súvisí kontinuálne zefektívňovanie vlastných procesov, aby
sme boli schopní alokovať zdroje na nové strategické iniciatívy.
5. Aká je Vaša zodpovednosť za získavanie finančných zdrojov Vašej spoločnosti? Sú tieto zdroje
interné (napr. poskytnuté materskou spoločnosťou) alebo externé (získané z finančných a kapitálových
trhov)?
Mojou zodpovednosť je navrhovať a zabezpečiť optimálne financovanie celej skupiny ZSE (holding,
distribúcia, dodávka). ZSE je financovaná externe prostredníctvom emisie dlhopisov.
6. Ktoré Vaše iniciatívy, projekty, či rozhodnutia z uplynulého obdobia (1 – 3 roky) považujete za
najvýznamnejšie z hľadiska prínosu pre Vašu spoločnosť? Môžete výsledky týchto iniciatív / projektov aj
kvantifikovať?
Získanie investičného ratingu BBB+ ratingovou agentúrou Standard&Poors
Optimalizácia kapitálovej štruktúry prostredníctvom úspešnej emisie dlhopisov v objeme 630 meur, s
kupónom pri 5 ročnej maturite 2,875% a 10 ročnej maturite 4.000%
Nákladová optimalizácia činností podporných služieb
Transformácia transakčných činností na interné servisné centrum
7. Aká fluktuácia je na úsekoch, ktoré riadite (v % ročne)? Aké nástroje motivácie ľudí využívate a ktoré
považujete za najdôležitejšie? Zisťujete spokojnosť manažérov a zamestnancov vo Vašom úseku,
prípadne ich podnety, námety na zlepšenie? Akými spôsobmi? Ako manažujete talent? Máte vytvorený
plán na nástupníctvo a kontinuitu procesov v prípade fluktuácií?
Roky 2011 2012 2013 2014
Celkový počet zamestnancov Divízie Financií 165 162 163 75*
Fluktuácia zamestnancov Divízie financií (v %) 16,7%** 0,07 0,10 0
* pokles zamestnancov z dôvodu organizačnej zmeny
**zvýšená fluktuácia z dôvodu organizačných zmien
Za najdôležitejšie nástroje na motiváciu ľudí považujem ich zapájanie do riešenie zaujímavých úloh,
takých, kde je možné maximálne využívať ich talent, tzn. kde môžu využívať svoje silné stránky.
So svojimi manažérmi a zamestnancami máme absolútne otvorenú komunikáciu, bez akýchkoľvek
bariér, kde si často vymieňame názory a dávame spätnú väzbu či už pri úspešnej alebo neúspešnej
realizácii úloh. Názor mojich ľudí je pre mňa dôležitý.
Talent manažujem predovšetkým tak, že sa snažím o to, aby talentovaní ľudia dostali dostatok priestoru
na jeho realizovanie – zapájaním do riešenia náročných úloh. Taktiež je dôležité, aby mali prístup ku
kvalitnému manažérskemu a odbornému rozvoju.
Plán nástupníctva máme nastavený tak, že sa snažíme, aby bol na každom oddelení okrem vedúceho aj
zástupca, ktorý vie okamžite, dočasne, prípadne po určitej dobe, plnohodnotne nahradiť danú osobu.
Následne sa snažíme tím vhodne doplniť.
8. Aká bola Vaša publikačná činnosť v minulom roku? Na akých odborných fórach (konferenciách,
seminároch), príp. na ktorých univerzitách/vysokých školách ste prednášali?
Vzhľadom na komplexnosť tém, ktoré sme v minulom roku riešili, som sa venoval predovšetkým
komunikácii súvisiacej s emisiou dlhopisov.
9. Ktoré legislatívne zmeny by zvýšili celkovú efektívnosť Vašej práce?

Flexibilnejší zákonník práce, stabilita zákonov – bez častých a neustálych zmien, častokrát aj
niekoľkokrát do roka.
10. Podieľate sa na tvorbe/pripomienkovaní legislatívnych návrhov v oblasti podnikových financií (dane,
účtovníctvo, obchodný zákonník, zákonník práce, iné zákony)?
Áno, ako člen rôznych združení a asociácií, ale tiež priamo v rámci riadneho legislatívneho procesu.
11. Aké zmeny by prispeli k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku a k zvýšeniu
ekonomického rastu Slovenska, ako aj odvetvia, v ktorom pôsobíte?
Stabilita legislatívy, vymáhateľnosť práva, menej byrokracie.
12. Aké opatrenia / zmeny ste zaviedli ako reakciu na nové podmienky podnikateľského prostredia a s
akými výsledkami (napr. opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov; opatrenia v rámci obstarávania
externých služieb; využívanie outsourcingu; zmeny v oblasti financovania prevádzkových a kapitálových
výdavkov; centralizovanie služieb a aktivít)? Čo vnímate za najväčšie výzvy najbližších rokov a ako sa s
nimi plánujete vysporiadať? (v oblasti regulácií, technologických zmien, spolutvorby podnikovej stratégie,
...)
Realizovali sme úsporné opatrenia v oblasti nákladov, leasing automobilov, znížili sme obstarávanie
externých služieb, optimalizovali sme náklady na kapitál, transformujeme transakčné činnosti na interné
servisné centrum.
Z pohľadu energetiky je najväčšou výzvou vstup nových hráčov na trh, poskytovanie viacerých komodít,
rozširovanie portfólia poskytovaných služieb, zavádzanie nových technológií, dodržiavanie štandardov
kvality v distribúcii, atď. Vysporiadavame sa s nimi ich reflektovaním v stratégii spoločnosti, rozširovaním
portfólia poskytovaných služieb, snahou o poskytovanie nielen komodity, ale predovšetkým riešenia pre
zákazníka, väčšou orientáciou na zákazníka, skvalitňovaním poskytovaných služieb.
13. Je Corporate Governance súčasťou Vašej firemnej stratégie? Aké princípy a pravidlá upravujúce
vzťahy medzi exekutívnym vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími
zainteresovanými stranami ste zaviedli vo Vašej spoločnosti?
Corporate governance v ZSE vychádza z dohody medzi akcionármi FNM a E.ON. Pravidlá upravujúce
vzťahy medzi exekutívnym vedením a štatutárnymi orgánmi sú definované predstavenstvom ZSE.
Ocenenie Finančný manažér roka 2013 odovzdáme na TREND konferencii Finančný manažment 2014
dňa 15. mája v bratislavskom hoteli Gate One. Na konferenciu pod názvom Stále ste optimista? sme
pripravili viacero diskusných panelov zameraných na aktuálne otázky firemných financií. Vystúpia v nich
aj viacerí finanční riaditelia nominovaní na ocenenie Finančný manažér roka.
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20. Najrýchlejšia bola osemveslica Univerzity Komenského
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 05/05/2014; Metro dnes]
Rastislav Iliev, moderátor: "Aj v druhom ročníku Univerzitnej regaty mala v sobotu najrýchlejšiu
osemveslicu Univerzita Komenského. Veslársky tím zložený zo študentov, absolventov a zamestnancov
dokázal tesne poraziť tím Slovenskej technickej univerzity. S väčším odstupom za nimi zaostala loď
Ekonomickej univerzity. Približne sedemkilometrová trať mala začiatok pri Karloveskom ramene, cieľ
na úrovni schodov na Námestí Milana Rastislava Štefánika. Univerzitná regata sa uskutočnila v rámci
Dňa bratislavských vysokoškolákov, ktorých je v hlavnom meste viac ako 62-tisíc."
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21. udalosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 05/05/2014; 19/2014; s.: 8; udalosti; Redakcia]
.herci divadla Astorka podpísali petíciu proti zvoleniu Štefana Harabina za predsedu Najvyššieho súdu.
,,Hromadí sa vo mne hnev, ktorý mi nedovolí zostať ľahostajným," povedal Lukáš Latinák. Petíciu
podpísali aj Juraj Kemka, Matej Landl, Marián Miezga, Zuzana Kronerová, Anna Šišková či Richard
Stanke. Slovenského cestovateľa Tomáša Princzkela, ktorý pred niekoľkými dňami zmizol pod Mount

Everestom, stále nenašli. Po cestovateľovi pátrajú policajti, vrtuľník, honorárny konzul Slovenska,
miestni šerpovia aj nepálsky minister zahraničných vecí Mahendra Bahadury Pandey. Majora Ota Ch.,
ktorý údajne robil na generálnom štábe špionáž pre Rusko, zatiaľ neobvinili zo žiadneho trestného činu.
Polícia však vedie trestné stíhanie vo veci. Oto Ch., ktorý si žil nad pomery, sa vraj často stretával s
jedným zamestnancom ruského veľvyslanectva. Prezident Gašparovič udelil Rad Bieleho dvojkríža II.
triedy José Manuelovi Barrosovi. Od Ekonomickej univerzity dostal Barroso aj titul Doctor honoris
causa. Školáčky, ktoré v Nigérii uniesli členovia islamistických milícií Boko Haram, boli donútené vydať
sa za militantov. Ich rodičia minulý týždeň protestovali proti vláde, ktorá sa nedokáže postarať o návrat
dievčat. Nemecká kancelárka je terčom kritiky zo strany USA. Senátor John McCain, bývalý
prezidentský kandidát, ju obvinil, že jej politiku voči Rusku určujú nemecké firmy, ktoré s Ruskom
obchodujú. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na hrozbu rastúcej rezistencie voči
antibiotikám. V správe WHO, ktorá sumarizuje výskumné dáta zo 114 krajín, sa uvádza, že hrozí
,,postantibiotická éra", keď budú ľudia umierať na infekcie, považované dlho za liečiteľné. Na vine je
najmä príliš časté predpisovanie antibiotík. Česko diskutuje o zásahu protimafiánskeho útvaru v
pražskom Islamskom centre. Útvar v Islamskom centre hľadal rasistickú a xenofóbnu literatúru, zadržal
niekoľko desiatok ľudí, medzi nimi indonézskych diplomatov.

Späť na obsah

22. V Bratislave upratali hradby a zasadili kvety, pomôcť môže každý
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/05/2014; Andrea Púčiková]
Dážď znemožnil dobrovoľníkom maľovať kvetináče, kvety však sadili. Bezdomovci skrášlili hradby.
BRATISLAVA. Napriek sychravému počasiu sa v sobotu predpoludním zišli na Kamennom námestí
mladí ľudia. Stál tam stan, muzikanti začali hrať chytľavé melódie a okoloidúci sa pristavovali.
Mladí sa pustili do práce, zbierali odpadky a začali sadiť kvety.
"Toto je tretí ročník projektu Neleň pre zeleň," vysvetľovala Izabela Malašenková z ID Space Team.
Chcú poukázať na to, že každý môže prispieť a spoločne sa dá verejný priestor skrášliť.
Viac kvetov bude na Kamennom námestí, Kapucínskej ulici či troch bratislavských školách. Chceli
namaľovať aj kvetináče pozdĺž Špitálskej, no keďže boli mokré, naplánujú to na iný termín.
Akciu pripravovali aj Mestský parlament mladých s mestom a iniciatíva Námestie pre ľudí.
Komunikujú s mestom
Kvetináče na Kamennom námestí mesto koncom minulého roka inak usporiadalo.
Primátor Milan Ftáčnik povedal, že je to prvý krok k tomu, aby priestor vyzeral kultúrnejšie. "Je pravda,
že sa pripravuje iná vízia tohto námestia, bude architektonická súťaž, z nej vyplynú zmeny. Ale to môže
byť o tri, o štyri roky."
Dominika Belanská z Námestia pre ľudí, ktoré sa nedávno napríklad zaslúžilo o nové lavičky, vraví, že
rozmiestnenie kvetináčov nevnímajú ako šťastné, s mestom o nich ešte rokujú.
Sú však radi, že magistrát do kvetináčov vysadil kvety.
Mesto bolo cez víkend zelenšie aj vďaka trávnatým kobercom, ktorými Hlavné námestie oživila
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu.
"Akcia má dve poslania: upozorniť na výstavu Flóra a na to, že zeleň v meste nechce niekedy veľa a
stačia drobné opatrenia," hovorí Ftáčnik.
Pomohli aj bezdomovci
Na skrášlení mesta pracovali aj ľudia bez domova na mestských hradbách, ktoré plánuje mesto v lete
sprístupniť. Odvážali sutinu z múrov. S dobrovoľníkmi z Erasmus Student Network zatreli grafity na
múroch.
Práve dobrovoľníci z ESN, ktoré združuje aj zahraničných študentov, oslovovali okoloidúcich, aby
prispeli na mzdu pre bezdomovcov.
Peter Adam, predseda združenia Vagus, hovorí, že ľudia bez domova by mali upratovať ulice pravidelne.

Vraví, že čakali osem až desať ľudí, napokon ich prišlo dvanásť. Bezdomovci opravili už aj ihrisko na
Tabakovej.
Dobrovoľníci
- ID Space Team, Mestský parlament mladých a Námestie pre ľudí pripravili sadenie kvetov v Bratislave;
- Občianske združenie Vagus spolu s mestom zorganizovali brigádu bezdomovcov na mestských
hradbách;
- Na hradbách pomáhali dobrovoľníci z Erasmus Student Network Bratislava, ktorá združuje slovenských
a zahraničných študentov z bratislavských univerzít - z Komenského univerzity, Ekonomickej
univerzity, Slovenskej technickej univerzity, Paneurópskej vysokej školy, Vysokej školy ekonómie a
manažmentu verejnej správy a Vysokej školy múzických umení.
nedeľa 4. 5. 2014 20:00 | Andrea Púčiková
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23. Zahraničné školy sú pre študentov prínosom
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 07/05/2014; 104/2014; s.: 30; vzdelávanie; redakcia]
Vysoké školy s ekonomickým zameraním aj tento rok môžu do svojich radov pozvať renomovaných
zahraničných profesorov podľa vlastného výberu. Umožní im to otvorená grantová schéma, ktorú
každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB. Do projektu sa vlani zapojila aj Ekonomická univerzita v
Bratislave, ktorá počas zimného semestra 2013/2014 na svojej pôde privítala profesora ekonomickej
geografie Johna Picklesa z University of North Carolina. Prínos jeho pobytu hodnotí profesor Milan
Buček z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Ako hodnotíte prínos programu Hosťujúci profesor pre vašu školu?
Naše školstvo bolo dlhodobo izolované od zvyšku vyspelého sveta, čo ho negatívne poznamenalo. V
zahraničí je bežné, že katedry majú učiteľov z iných štátov a existuje aj vysoká miera mobility
pracovníkov medzi krajinami, či už ide o krátkodobé stáže, alebo dlhodobé pobyty. Myslím si, že pobytmi
zahraničných profesorov na slovenských univerzitách dobiehame kvalitatívnu medzeru, pretože
prinášajú nové pohľady na vedu a vzdelávanie, nové výskumné metódy a, samozrejme, kontakty.
V čom bola táto skúsenosť zaujímavá a výnimočná pre školu a v čom pre študentov?
Študenti sú vystavení inej motivácii a kladie sa iná náročnosť pre výstupy. Samozrejme, pre študentov je
to náročnejšie aj preto, že ide o štúdium v cudzom jazyku. Pre nás bolo veľkou skúsenosťou zažiť
fungovanie univerzity v North Caroline Chapel Hil. Študenti sú tam oveľa viac zapojení do diania na
univerzite, u nás sa, naopak, častejšie venujú hlavne práci mimo univerzity. U nich univerzita ponúka
prácu vo výskumných centrách a iných aktivitách školy, u nás si študenti musia hľadať prácu mimo
školy, čím si pretrhajú s ňou väzby.
Aké sú podľa vás rozdiely v prístupe k vyučovaniu u nás a v zahraničí?
My sme sa sústredili najmä na doktorandov, ktorí sú hybnou pákou budúcej kvality univerzít. Prvým
zásadným rozdielom je, že študenti málo pracujú so špecializovanou vedeckou literatúru, u nás sa stále
presadzuje, aby si študenti prehlbovali základy, pravdepodobne preto, že štúdium na druhom stupni nie
je dostatočné. V zahraničí sa študenti oveľa viac špecializujú a študujú hlavne tému dizertačnej práce,
musia sa dostať na úroveň súčasného poznania v úzko definovanej téme. To znamená, že musia čítať
súčasnú lietaratúru a nie učebnice spred desiatich rokov.
Odporúčate teda aj ostatným vysokým školám, aby sa uchádzali o túto možnosť?
Hlavným cieľom nie je samotný pobyt, ale zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania, a hlavne zapojenie
sa do svetovej výskumnej siete, teda to je to, kde máme najväčšie medzery. Preto by súčasťou mal byť
spoločný výskum, publikácie, spoločná návšteva podujatí, ale aj výmenný pobyt na domovskej univerzite
hosťujúceho profesora.
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24. Celá pravda o Ukrajine a Kryme
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenské Národné Noviny; 03/05/2014; 17/2014; s.: 2; SLOVENSKO;
Ľudovít ŠTEVKO]

V bratislavskom hoteli Tatra mal premiéru Diskusný klub Extra plus
Propagandistické mýty o kyjevskom Majdane, legitímnosti novej ukrajinskej vlády a pripojení Krymu k
Rusku sa pokúsil uviesť na správnu mieru prvý Diskusný klub Extra plus pod názvom Pravda o Ukrajine
a Kryme, ktorý v apríli zorganizovala redakcia časopisu Extra plus v bratislavskom hoteli Tatra v
Bratislave. Bol to úspešný pokus. Nielen preto, že miestnosť praskala vo švíkoch, ale najmä pre
zasvätené komentáre politikov a odborníkov. V diskusii, ktorej videozostrih je zverejnený na
internetovom portáli YouTube, vystúpili predseda SNS Andrej Danko, predseda KSS Jozef Hrdlička,
expert na zahraničnú politiku František Škvrnda z Ekonomickej univerzity v Bratislave, historik Jevgen
Rogovoj z Charkovskej univerzity a pravoslávny kňaz a publicista Vladimír Mohorita. Podujatie
moderoval šéfredaktor Extra plus Pavel Kapusta. Odzneli nielen známe fakty o tom, ako sa podvodne a
pod hrozbou brutálneho násilia hlasovalo v ukrajinskom parlamente pri odvolávaní legitímne zvolenej
vlády, ale aj o "neznámych" snajperoch na Majdane, strieľajúcich do po licajtovi rebelov, aby vyvolali
vlnu násilia. Aj pre Krym bol pripravený násilný scenár. Pravý sektor ukrajinských banderovcov spolu s
tatárskymi bojovníkmi, ktorí prešli tréningovými tábormi sýrskych teroristov, mali zmeniť Krym na druhé
Čečensko, pričom čierny Peter mal zostať v rukách Rusov. Diskusný večer v Tatre nastolil množstvo
zaujímavých otázok, ktoré v našich zglajchšaltovaných médiách nemajú priestor. Dobrou správou je, že
Diskusný klub Extra plus sa bude konať každý mesiac. Pätnásteho mája od osemnástej sa bude v Tatre
debatovať na tému Spôsobí ukrajinská kríza plynovú a ropnú krízu?
Ľudovít ŠTEVKO Foto: Michaela KOLIMÁROVÁ
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25. Trochu známejšia neznáma
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 08/05/2014; 18/2014; s.: 13; Trend top v cestovaní; Jarmila
Horváthová]
Úspešný turistický rok 2013 pre hlavné me sto Slovenska
Hlúčiky seniorov, ktorí vystúpili z výletnej lode a vybrali sa so sprievodcom na prehliadku mesta, hotely,
zívajúce cez víkendy a prázdniny prázdnotou, mesto, o ktorom málokto v zahraničí vie, a keď niekde vo
vzdialenejšej (európskej) cudzine poviete, že naspäť do Bratislavy idete cez viedenské letisko, tak sa s
úžasom opýtajú, ako dlho vám to, preboha, bude trvať... Tento obrázok poskytovala turistická Bratislava
roky. Nie že by sa situácia zrazu dramaticky zlepšila, poznateľnosť mesta aj krajiny je na zahraničných
trhoch stále dosť slabá. Ako hovorí výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava
Tourist Board Michaela Potočárová, ,,ešte stále je bežné, že rokovania začíname s mapou Slovenska,
prípadne krajín V4, a vysvetľujeme, že sme blízko Viedne a Budapešti, aby sme novinára alebo
touroperátora naviedli, kde sa Bratislava nachádza". Ale predsa len - viditeľné náznaky toho, že aj
Bratislavu začali objavovať nielen tí, ktorí sem musia ísť (za biznisom), ale aj tí, čo chcú (za oddychom),
už existujú. Potvrdzujú to aj štatistiky za minulý rok, informácie od hotelierov, ale aj skúsenosti z ulíc, kde
prestávajú byť turisti (okrem tých z lodí) bielymi vranami.
Takmer milión ubytovaných
Pre hlavné mesto Slovenska bol vlaňajšok z hľadiska turizmu úspešný - podľa údajov Štatistického
úradu SR sa tu ubytoval takmer milión hostí, čo je o 15 percent viac ako rok predtým. Bratislava je vôbec
jedným z dvoch slovenských regiónov, kde v poslednom období prichádza viac návštevníkov ako v
úspešných rokoch pred krízou. Väčšinu hostí v bratislavských ubytovacích zariadeniach tvoria na rozdiel
od ostatných častí Slovenska zahraniční návštevníci (asi dve tretiny). K tomu, že do hlavného mesta
začína prichádzať viac turistov, určite prispieva činnosť Bratislava Tourist Board, ktorá pracuje na
zviditeľnení mesta. Robí online kampane napríklad na TripAdvisore, ArrivalGuides atď., organizuje
infocesty pre novinárov a touroperátorov, zúčastňuje sa na veľtrhoch a workshopoch. Vlani rozvinula PR
aktivity na nemeckom a rakúskom trhu, kampaň vo viedenskom metre či bilbordovú kampaň v
prihraničných častiach Rakúska. Nezanedbateľnú úlohu hrá aj fakt, že ceny v bratislavských ubytovacích
zariadeniach klesli a najmä cez víkendy sú hotely porovnateľnej kvality v centre výrazne lacnejšie ako v
západnej Európe (dokonca aj na Slovensku). Možnosť lacno bývať je jeden z dôvodov, ktoré podporia
rozhodnutie vybrať sa do neznámych končín.
Najviac minú Rusi
Bratislava bola vždy vnímaná (a doteraz je) ako destinácia, kde hotely navštevuje najmä biznis klientela.
Podľa grafu návštevnosti na rok 2013 sa však niektoré veci začínajú pomaly meniť. Najviac
návštevníkov totiž pri šlo v máji, ale dosť ich bolo aj v auguste, teda v mesiaci, keď bratislavské hotely v
minulých rokoch zívali prázdnotou. Vlani v júli a auguste návštevníci prespávali 2,5 noci, pričom
celoročný priemer sú dve noci. To tiež naznačuje, že to boli turisti. Zaujímavé poznatky priniesol aj

prieskum, ktorý si dala Bratislava Tourist Board urobiť medzi zahraničnými návštevníkmi mesta. Robila
ho Ekonomická univerzita v Bratislave a zahŕňal aj tých hostí, ktorí navštívili rodinu a známych, a tiež
jednodňových turistov. Z výsledkov vyplýva, že do Bratislavy prichádzajú najmä mladší ľudia, najviac ich
bolo v kategórii 26 - 40 rokov, väčšinou cestujú individuálne a ubytovávajú sa v troj-, štvorhviezdičkových
hoteloch. Až 98,5 percenta opýtaných sa vyjadrilo, že je s návštevou Bratislavy spokojných až veľmi
spokojných a 85,5 % by sa chcelo vrátiť (z toho 37 % veľmi pravdepodobne). Informácia nie až taká
prekvapujúca, väčšina ľudí, ktorí sem prichádzajú prvýkrát, nevie, čo má očakávať, preto sú milo
prekvapení. O tom svedčia aj vysoké bodové hodnotenia bratislavských hotelov na svetových
rezervačných portáloch. Priemerná suma, ktorú tu návštevníci minú, vyšla na 110 eur za deň (bez
dopravy do mesta), ale sú medzi nimi veľké rozdiely. Napríklad Rusi minú 260 eur, ale Španieli len 73
eur, čo je menej ako Česi, Poliaci a Maďari. Top 5 v míňaní tvoria Rusi, Briti, Taliani, Ázijčania a
Francúzi. Najviac peňazí pohlcujú nákupy (viac než ubytovanie a stravovanie), naopak, na kultúru a
vstupenky venujú turisti v priemere necelé tri eurá denne.
15 % bol medziročný prírastok ubytovaných hostí v Bratislave
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26. Zlaté zbohom europoslancom! Koľko dostanú na dôchodok?
[Téma: Ekonomická univerzita; europskenoviny.sk; 07/05/2014; Európske Noviny; ram]
José Manuel Barroso. PHOTO: Ilustračné Flickr.
Na dôchodok sa po nastávajúcich eurovoľbách chystá aj nejeden zo 766 europoslancov (pokiaľ teda nie
sú zároveň národnými poslancami, primátormi, županmi, či všetkým dokopy).
Aby im nebolo ľúto, daňoví poplatníci majú pre nich darček v podobe tzv. Zlatého zbohom. Každý
poslanec dostane odchodné v závislosti od odslúžených rokov.
Najmenšia suma je zhruba 47 000 EUR, poslanci s odkrúteným minimom 24 rokov si môžu priniesť
igelitku na 190 000 EUR. To samozrejme nie je všetko, dostanú aj dôchodok vo výške 70 percent zo
mzdy. Opäť podľa odslúžených rokov, tí najlepší si budú užívať 67 000 EUR ročne.
Všetko? Ale kdeže. Poslanci si mohli "prispievať" na sekundárny dôchodok, čo môže byť až ďalších 50
000 EUR ročne. Úvodzovky som použil preto, že napriek príspevkom má fond sekundárneho dôchodku
už dieru viac ako 200 miliónov EUR.
Slovensko bolo poctené významnou návštevou. Vo funkcii dožívajúci prezident Komisie Barroso
pochválil Slovensko a dostal za to Rad Bieleho dvojkríža II. triedy od prezidenta Gašparoviča. Za
mimoriadne zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch. A keďže na
dôchodku sem asi tak často chodiť nebude, priložili sme mu ešte titul doctor honoris causa z
Ekonomickej univerzity. Veď každá položka do CVčka dobrá!
Komentár pripravil Martin Vlachynský, INESS.
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27. Štát chce prilákať absolventov zahraničných škôl
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 07/05/2014; Správy RTVS; z domova; Rita
Fleischmanová]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "Štát chce na ministerstvá prilákať Slovákov, ktorí študujú na prestížnych
zahraničných univerzitách. Vláda schválila grantový program ministerstva školstva, z ktorého budú môcť
získať štipendium."
Janette Štefánková, moderátorka: "Podmienkou je, že univerzita musí byť v uznávaných rebríčkoch do
dvojstého miesta. Nádejných zamestnancov bude doma čakať lepšie ohodnotenie, ako majú bežní
úradníci v štátnej správe."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Aby mladí získali dobré miesto v štátnej správe s lepším platom, budú
musieť prestížnu univerzitu v dennom štúdiu dokončiť. A zaviazať sa, že svoje pracovné miesto
neopustia najmenej tri roky. Pôjde o rôzne analytické pozície, najmä na ministerstvách."
Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva SR: "Nie tie klasické úradnícke pozície, ktoré ľudia spájajú

s tým, že človek celý deň sedí pri počítači a vypracováva nejaké veci, ktoré napokon tlačí z tlačiarne,
alebo presúva z kancelárie do kancelárie."
Študent 1: "Záležalo by od určitých okolností, ako rodina, potom financie, aký by bol plat a podobne."
Študent 2: "Som Slovák, tak by sa možno aj patrilo vlastne pracovať na Slovensku."
Rita Fleischmanová: "Na prilákanie študentov zo zahraničných univerzít dá štát v tomto roku
osemdesiattisíc eur. Koľko mladých z tejto sumy získa štipendium, zatiaľ nie je jasné."
Michal Kaliňák: "Štát prispeje prostredníctvom tohto štipendijného programu študentom na náklady,
ktoré súvisia so štúdiom samotným, to znamená, že to sa odvíja od životných nákladov, aj od závislosti
od toho, v ktorom štáte študujú."
Rita Fleischmanová: "Lákadlom pre študentov zo svetových univerzít by mali byť aj lepšie platy. Vyššie,
ako platy radových úradníkov, či aj samotného ministra."
Robert Kaliňák, minister vnútra SR (Smer-SD): "Z môjho pohľadu na našom ministerstve som v poradí
asi niekde okolo štrnásteho, až pätnásteho miesta z pohľadu výšky platu, čiže sú odborníci, ktorí sú
lepšie platení, ako minister, čo je dobré. Máme napríklad špecialistov, ktorí absolvovali Oxford.
Špeciálne študijné veci, ktoré sa nám veľmi hodia."
Rita Fleischmanová: "Vládny grant je dobrý krok na zastavenie úniku mozgov, hovorí rektor najväčšej a
najstaršej slovenskej univerzity - Univerzity Komenského."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: "Aby mali sme určitú, poviem páku na to, ako tých ľudí
stimulovať, aby sa predsa len uplatňovali aj v domácej, poviem správe a nielen teda v zahraničí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Podľa mojich informácií, o takéto štúdium bude záujem.
Toto opatrenie sa využíva, využíva sa vo veľkej miere napríklad v Číne, v Indii, v Turecku, no a má svoje
efekty pre tieto krajiny, pretože ak sa títo ľudia uplatnia v príslušnej krajine, prináša to efekt."
Rita Fleischmanová: "Študenti, ktorí budú mať záujem o vládne štipendium, dostanú šancu už tento rok.
Ministerstvo školstva chce prvé výberové konanie vypísať už do letných prázdnin."
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28. Eurokomisár Maroš Šefčovič vydáva knižku S dvojkrížom uprostred hviezd
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 12/05/2014; teraz.sk; TASR]
Vznikla pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
Bratislava 12. mája (TASR) – Knihu s názvom S dvojkrížom uprostred hviezd z pera eurokomisára
Maroša Šefčoviča dnes predstavili v Bratislave. Vznikla pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie. Za účasti autora ju do života uviedli Katarína Brychtová a Pavol Demeš.
Kto sú to tí komisári, čo vlastne robia, a podobné otázky dostal autor nespočetne veľakrát v národných
parlamentoch, na univerzitách či na uliciach prakticky všade v Európe. Z tohto dôvodu sa pokúsil na
stranách tejto knižky priblížiť prácu a život kolegov komisárov a fungovanie európskych inštitúcií tak, ako
by to neformálne vysvetľoval svojim najbližším. Predstaví pohľad "z vnútra, z európskej kuchyne",
pričom verí, že vnesie trochu viac a ľudskejšieho svetla do života Európskej únie, ktorej vnímanie je
často pre rôzne faktory veľmi skreslené.
"Práca v Európskej komisii je veľmi zaujímavá, ale často tiež mimoriadne frustrujúca. Viete presne, čo by
bolo potrebné urobiť a zároveň máte zviazané ruky. Nikdy nemôžete rozhodnúť sám. Prakticky na
všetko potrebujete súhlas členských krajín a Európskeho parlamentu (ďalej len EP). Je to tak správne a
v súlade s pravidlami. Niekedy však tento proces trvá príliš dlho a aj zdanlivo jednoduché riešenia sa
komplikujú," píše eurokomisár v úvode svojho diela.
Inou, možno príjemnejšou výzvou pre autora bolo si zvyknúť na fakt, že v zahraničí vlastne reprezentuje
508 miliónov európskych občanov, najväčšiu svetovú ekonomiku a najväčší obchodný blok. Treba si
zvyknúť na zodpovednosť, že sa v Bruseli priamo podieľa na riešení najväčších európskych problémov
súčasnosti a zároveň do veľkej miery formuje budúcnosť v EÚ.
"Európskym záležitostiam sa venujem intenzívne od roku 1995. Videl som tam budúcnosť Slovenskej
republiky, preto som si urobil aj doktorát z európskeho práva, vedel som, že právny aspekt našej

integrácie bude veľmi dôležitý," uviedol pre TASR Šefčovič.
V knihe sa snažil ľudským jazykom uviesť odpovede na najčastejšie otázky, ktoré od ľudí dostáva.
"Úplne prvý impulz ku knižke bol, keď som chodil po univerzitách a národných parlamentoch, kde sa
otázky opakovali, kto sú komisári, prečo sa tak voláte, koľko vás je, prečo je to tak zložitý systém. To sú
otázky, ktoré dostávate v každom hlavnom meste, na každej univerzite. Z tohto dôvodu som sa snažil na
ne odpovedať v predstihu, dať to na web a do knižnej podoby," dodal Šefčovič. Podľa jeho slov bude
mať aj pokračovanie, pretože bol pri všetkých historických momentoch Slovenskej republiky, akými boli
vstup do EÚ, vstup do Schengenu aj menovej únie, s čím boli spojené veľmi zložité rokovania.
Maroš Šefčovič (1966, Bratislava) je od 9. februára 2010 podpredsedom Európskej komisie
zodpovedným za medzinárodné vzťahy a administratívu. Študoval na Ekonomickej univerzite v
Bratislave, Moskovskom štátnom inštitúte pre medzinárodné vzťahy, Právnickej fakulte UK, v odbornom
štúdiu pokračoval vo Francúzsku a USA. Profesionálnu kariéru začal na Federálnom ministerstve
zahraničných vecí, od roku 1993 na Ministerstve zahraničných vecí SR. Ako diplomat pôsobil v
Zimbabwe, Kanade, Belgicku, bol veľvyslancom SR v Izraeli. V rokoch 2004–2009 pôsobil ako stály
predstaviteľ SR pri EÚ, od októbra 2009 do februára 2010 zastával funkciu európskeho komisára
zodpovedného za vzdelanie, kultúru, šport a mládež.
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29. Refinancovanie úverov
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 20:45; 12/05/2014; Peňaženka]
Daniel Horňák, moderátor: "Refinancovanie starých úverov umožňuje ušetriť nemalé peniaze na
splátkach. Spočíva v tom, že jedným výhodnejším úverom sa vyplatí viacero starých, väčšinou
nevýhodných pôžičiek. Aké možnosti ponúka refinancovanie a v akých situáciách je ho vhodné použiť, o
tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Peňaženka. Mojím dnešným hosťom je Pavel Škriniar z
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prajem vám príjemný dobrý večer."
Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita v Bratislave, (hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Daniel Horňák: "Povedzme si teda na úvod, čím to je, že refinancovanie úverov je na Slovensku,
povedzme, čoraz populárnejšie, stále viac a viac ľudí využíva túto možnosť. Prečo je to tak?"
Pavel Škriniar: "Refinancovanie znamená, že sa spláca dlh iným dlhom, a je pritom jedno, že či sa
spláca jeden dlh, dva dlhy, u jednej alebo u viacerých inštitúcií. V podstate ten proces je jednoduchý v
tom, že sa osloví jedna finančná inštitúcia, v ktorej sa požiada nejaká pôžička, ktorou sa splatia všetky
ostatné pôžičky."
Daniel Horňák: "A čím to je teda, že je to výhodnejšie, že stále viac a viac ľudí využíva tento inštitút?"
Pavel Škriniar: "Treba za tým vidieť dva faktory. Jeden je vývoj úrokovej sadzby na finančnom trhu, a
druhým je zostrenie konkurenčného boja. Úrokové sadzby klesajú, čo dáva vlastne lepšie podmienky pre
tých klientov, a zostrenie konkurenčného boja vidieť hlavne v podmienkach, to čo bolo, alebo to, čo
nebolo možné v minulosti, je dnes už možné. Klienti nepotrebujú dokladovať tak veľa dokumentov, ako
to bolo v minulosti, a v podstate pri klientoch platí to, že tí, ktorí vedia odolať prvej ponuke, a pozrieť sa
na jej podmienky a vedieť si ju porovnať s nejakými inými, ktoré majú vybraté, pretože s inštitúciami sa
dá vyjednávať. To znamená, že s jednou ponukou ísť ku konkurencii a porovnávať, čakať, čo vlastne tá
druhá spraví."
Daniel Horňák: "Keď ste povedali, že tým prvým faktorom sú o niečo výhodnejšie úroky, prečo je to tak?
Prečo dnes banky ponúkajú o niečo výhodnejšie úroky ako pred pár rokmi?
Pavel Škriniar: "Tú úroková sadzba, treba povedať aj to, že tá úroková sadzba závisí od doby fixácie, to
znamená čas, ktorým je tá úroková sadzba zafixovaná, teda nemenná. V minulosti boli najnižšie úrokové
sadzby na jednoročných fixáciách, a na tých dlhších boli samozrejme vyššie. Dnes už to tak neplatí a ten
vývoj úrokových sadzieb, ako je vidno na grafe, je klesajúci, čiže ten trend, ktorý tu bol, stále pretrváva, a
ľudia majú možnosť požičať si za výhodnejších podmienok, čo sa týka ceny."
Daniel Horňák: "Súvisí teda ten pokles sadzieb najmä s tým, že banky vyostrujú ten konkurenčný boj,
alebo ide skôr o to, že vcelku na bankovom trhu, aj v rámci Európskej únie, napríklad všeobecne tie
sadzby sú nižšie, a preto banky umožňujú aj vlastne nižšie úroky pre svojich klientov. V čom vidíte
hlavne tú príčinu?"
Pavel Škriniar: "Hlavná časť tej úrokovej sadzby, ktorú platí klient, je z finančného trhu. Potom je tam

nejaká marža, čiže akonáhle klesá tá úroková sadzba na trhu, tak hovorím, v podmieňovacom spôsobe
by mala klesnúť aj úroková sadzba pre klienta. U niektorých bánk to platí automaticky, niekde sa trošku
necháva nejaká časová rezerva tam, ale v podstate to platí, že so znižujúcimi sa úrokovými sadzbami na
trhu klesajú aj tie pre klientov."
Daniel Horňák: "Ak by sme mali byť konkrétnejší, ako je to teda s tým poklesom sadzby, o koľko sú
dnes, aj nejaký príklad môžete uviesť, alebo okomentovať ten graf a ten vývoj, o koľko sú dnes v
priemere tie sadzby nižšie ako pred pár rokmi?"
Pavel Škriniar: "Záleží od toho, že za aké dlhé obdobie ideme porovnávať úrokové sadzby. Môžme sa
baviť o jednopercentuálnom poklese, ale aj o dvoj-, či troj-, záleží na tom, či teda porovnávame obdobie
spred roka, spred piatich, alebo spred desiatich rokoch. Ale čo tam možno na tom grafe vidieť, je to, že
tie ročné úrokové sadzby klesali o čosi menej ako napríklad tie dlhšie fixácie. A to možno vysvetľuje to,
že prečo Slováci si v minulosti brali skôr tie kratšie viazanosti úrokových sadzieb, ako tých dlhších,
pretože tie boli lacnejšie. Dnes sa už Slováci nemajú problém zadlžiť sa, alebo zafixovať si úrokovú
sadzbu na dlhšie obdobie, ako je päť rokov."
Daniel Horňák: "Čo sa týka praktických informácií, v podstate aký úver, aký typ úveru, pôžičky sa dá
refinancovať takýmto spôsobom?"
Pavel Škriniar: "Akýkoľvek typ pôžičky. Môžeme sa baviť o lízingu, kontokorente, o kreditnej karte, alebo
o nebankových pôžičkách. V podstate akýkoľvek druh pôžičky sa dá refinancovať."
Daniel Horňák: "Čo sa týka ďalších podmienok, ktoré treba vziať do úvahy, ak človek rozmýšľa nad
refinancovaním, aké podmienky možno treba splniť, platia sa napríklad pri skoršom platení rôzne
poplatky za predčasné splatenie, takže čo všetko treba možno zobrať do úvahy, aby sa nepopálil, aj pri
využití tohto refinancovania?"
Pavel Škriniar: "Budem sa asi opakovať po hosťoch z predošlých relácií, ale vždy si treba prečítať
podmienky. Vždy si treba spočítať, že či to, čo dostaneme, je adekvátne tomu, čo vrátim. A v podstate
tam platí to, že si treba spočítať, čo všetko som dlžný, a za akých podmienok som ochotný si toto
požičať ešte raz. Refinancovanie sa dá využiť hocikedy, ako ste spomenuli, tie poplatky sú neraz
rozhodujúce. Tie sa pohybujú od 0 do 5 percent, záleží na tom, že či človek vystihne obdobie výročia
fixácie, alebo nie. V úročí fixácie je tento úkon bez poplatku, inokedy je až do tých 5 percent. Takže
treba si spočítať, koľko sa zaplatí na poplatkoch, a či sa to oplatí, či vlastne to splní ten cieľ, ktorým chcel
ten človek vlastne si uľaviť z toho rodinného rozpočtu."
Daniel Horňák: "Aký je taký modelový príklad, keby sa podľa vás neoplatí ísť do refinancovania, a že
človek by na tom jednoducho nezískal nič?"
Pavel Škriniar: "Napríklad hneď krátko po zobratí si úveru, kedy musí zaplatiť tých 5 percent z celkovej
dlžnej sumy, čiže tento poplatok by sa mal vrátiť nižšou výhodnejšou úrokovou sadzbou, čo zas na
druhej strane nebude možné. V podstate tak jednoduché to je si spočítať, že ako dlho bude mať
garantované, že bude splácať nejakú splátku. Keď si dneska zoberie fixovanú úrokovú sadzbu na 5
rokov, tak vie, že sa táto sadzba nebude meniť, a tým pádom ani splátka nebude rásť, ani klesať. Ak sa
mu vyskytne tam úspora v porovnaní s predošlým úverom po zaplatení všetkých poplatkov, tak by to mal
vyskúšať. Nesprávne je počítať s tým, že úroková sadzba, ktorá je fixovaná na jeden rok, sa po roku
nezmení. Ona sa zmení. Takisto aj po tých troch, či piatich rokoch, na čo to ľudia fixujú, a toto obdobie je
potom také obdobie neznáma, že nevieme, ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby, nevieme, aká bude
výška splátky, tým pádom sa to nedá porovnávať s tým, čo je dnes. To znamená, vždy treba počítať s
tým, čo je garantované do budúcnosti, a to je to obdobie troch, piatich rokoch."
Daniel Horňák: "A ako vyzerá prax, aké typy úverov si ľudia najčastejšie refinancujú? Je to skutočne
najmä o tých hypotékach, alebo bavíme sa aj o tom, že kreditné karty, a ďalšie typy, lízingy, úvery, sú v
kurze, dajme tomu?"
Pavel Škriniar: "Tú to všetky typy úverov a jednoducho povedané, alebo vo všeobecnosti povedané, sú
to vždy tie výhodnejšie úvery. A nevýhodnosť treba vnímať v tom, že buď si niekto myslí, že platí príliš
veľa, to znamená, že má vysokú úrokovú sadzbu, alebo na druhej strane, má príliš vysokú splátku. To
refinancovanie znamená, že nielenže môžem získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu, ale môžem si aj
natiahnuť obdobie splácania toho úveru, to znamená, že tá splátka mi bude klesať v každom z týchto
dvoch prípadov."
Daniel Horňák: "Vy už ste spomenuli nebankové pôžičky, alebo pôžičky od nebankových subjektov, že aj
to je možnosť. Je to tak vždy, alebo sú tu v niektorých prípadoch nejaké podmienky, ktoré obmedzujú
napríklad refinancovanie takýchto pôžičiek?"

Pavel Škriniar: "Tam si treba uvedomiť, každá banka má jedinečné podmienky, a treba si ich skutočne
prečítať, spýtať sa, a nedá sa paušalizovať, že banky refinancovali kompletne všetko. Na druhej strane v
porovnaní s minulosťou už nevyžadujú automaticky dokladovanie príjmu. To, že človek nedokladuje
príjem, znamená riziko pre banku, je to na druhej strane odmenené vyššou úrokovou sadzbou, ale je tu
tá možnosť, to znamená aj tí, ktorí sú klientmi nebankových spoločností, z toho dôvodu, že nevedia
zdokladovať príjem, majú možnosť aj refinancovať pri tých bankových produktoch."
Daniel Horňák: "To už sa teda dostávame k tej druhej časti, a to je v podstate tie podmienky, lebo je fakt,
že získať úver na refinancovanie je o niečo jednoduchšie, ako získať čisto nový úver. Takže v čom je to
možno jednoduchšie a rýchlejšie?"
Pavel Škriniar: "Zoberme si človeka, ktorý už spláca dneska nejaký dlh banke. Čo tomu predchádzalo.
Jednoducho, banka si ho musela nejako overiť. Musel jej zdokladovať nejaký príjem, možnože niečo
založil, možnože tam bol nejaký ručiaci... v podstate už prešiel nejakým procesom ohodnotenia, či je
schopný splácať ten úver. Postupom času ho splácal, ten úver, čiže sa znižoval, znižovala sa jeho dlžná
suma voči banke. To znamená, dnes je dlžný menej ako v minulosti. Keď banka nahliadne do
Úverového registra, tak vidí, či má problémy so splácaním, alebo nemá. Ak má problémy so splácaním,
tak na nový úver môže zabudnúť. Na druhej strane, ak nemá problém so splácaním, tak banka nemá
nejaký dôvod overovať si, alebo vyžadovať si ďalšie dokumenty, aby zdokladoval, že je schopný splácať,
keď to vlastne vidí. Keď päť či desať rokov spláca bez problémov úver, tak nevidí dôvod tá banka, aby
teda mal problém s tým, splácať ho v budúcnosti."
Daniel Horňák: "A ako je to s ručením za úvery určené na refinancovanie, ak sa vyplácajú nejaké staršie
úvery, kde sú rôzne formy ručenia, toto sa automaticky prenáša aj na ten nový úver, alebo sa nanovo
určí ručiteľ? Ako je to jednoducho s tým ručením?"
Pavel Škriniar: "Keď sa refinancuje hypotéka, tak tá zábezpeka prechádza na novú banku. Ak
zábezpeka nie je za starý úver, tak môže vzniknúť potreba zabezpečiť, ale vždy, čím nižšie riziko pre
banku, tým nižšia úroková sadzba. Ak v minulosti táto úmera nebola, ťarcha, resp. nebola ťarcha na
nejakú nehnuteľnosť, tak môže vstúpiť do nového vzťahu, ale nemusí."
Daniel Horňák: "Čo sa týka celkovej výšky, akú si berú ľudia, jednoducho suma peňazí, ktorú si človek
zoberie cez úver určený na refinancovanie, berú si väčšinu sumu peňazí, ktorá zodpovedá sume, ktorú
potrebujú na vyplatenie starých úverov, ale je to možnosť zobrať si aj väčšiu sumu peňazí?"
Pavel Škriniar: "Keď je tu tá možnosť zobrať si viac peňazí, tak veľa ľudí inklinuje k tomu, aby si aj
zobrali viac peňazí. Je to zase spôsobené tým vývojom úrokových sadzieb. Keďže klesajú, tak tá splátka
sa postupne znižuje. Čiže za rovnaké množstvo peňazí, ktoré dostanú, budú musieť platiť menej. To
znamená, môžu si dovoliť zase zobrať viac. Zároveň, keď si natiahnu ten úver na dlhšie obdobie, zase
sa tá splátka zníži, to znamená, že môžu si pýtať od banky viac."
Daniel Horňák: "Aký spôsobom vy posudzujete, lebo banky to takisto môžu využívať ako formu
zväčšovania tých úverov, tak treba k tomu pristupovať nejakým spôsobom individuálne z pohľadu
klienta, aby opäť sa ešte viac nezadlžil, aj keď teda to bude za nižší úrok a istým spôsobom to bude
vyššia?"
Pavel Škriniar: "Každý dlh si treba premyslieť, lebo je to záväzok do budúcnosti. Na druhej strane, keď je
tu možnosť refinancovania existujúcich úverov, tak si treba porovnať najprv tie úrokové sadzby.
Akonáhle si refinancuje hypotekárny úver, to znamená, že sa pohybujeme rádovo v nejakých 4, 5
percentuálnych sadzbách, a spotrebáky sa začínajú niekde na 7 percentách, tak je výhodnejšie si zobrať
radšej vyššiu hypotéku, ako zobrať si hypotéku a potom ešte jeden spotrebný úver k tomu."
Daniel Horňák: "Skúsme ešte popísať ten proces, ako to vyzerá, keď si niekto žiada o úver na
refinancovanie, čo všetko treba teda urobiť, aby to prebehlo bez komplikácií a v poriadku?"
Pavel Škriniar: "Najdôležitejšie si je zistiť, koľko vlastne treba splatiť. To znamená, sčítať si všetky
pôžičky, ktoré máme, dať do na jedno číslo, a to komunikovať s bankou. To znamená, pýtať si od banky
presne minimálne to, čo sme dlžní niekde inde, a banka to už potom poposiela jednotlivým inštitúciám v
rámci toho celého procesu refinancovania."
Daniel Horňák: "A ako hodnotíte teda ten aktuálny vývoj na trhu? Je cítiť ten tvrdší boj o klientov, keď tí
začínajú takýmto spôsobom migrovať medzi bankami a prenášať sú úvery od jednej k druhej?"
Pavel Škriniar: "Refinancovania neznamená, že klient odchádza od tej banky, ale samozrejme môže. A
ten boj tu je naozaj citeľný, a hlavne to vidieť v tom, ako banky komunikujú zotrvanie klientov u nej
samej. Kým v minulosti, alebo doteraz sme boli svedkami toho, že ten boj sa odohráva najmä pri tom
prvotnom stretnutí s klientom, to znamená, že dáme vám lepšiu úrokovú sadzbu dnes, tak dneska už tie

banky komunikujú spätne. To znamená, odpustíme vám polovičku úroku, o ktoré ste zaplatili, alebo
nejaké splátky vám odpustíme, alebo vám niečo vrátime. Tu si však treba uvedomiť jednu vec, a to je tá,
že úroky sa platia vždy z tej požičanej sumy, a tá je najvyššia vždy na začiatku, to znamená, že keď
niekto bude postupne znižovať úrokovú sadzbu, tak ten úrok bude počítaný vždy z nižšej a nižšej sumy,
to znamená, že tá najväčšia ťarcha je vždy na začiatku."
Daniel Horňák: "Pán Škriniar, čas sa našu reláciu v tejto chvíli vypršal, takže vám veľmi pekne ďakujem
za rozhovor a prajem príjemný zvyšok večera."
Pavel Škriniar: "Pekný večer."
Daniel Horňák: "Ak máte nejaké otázky k tejto téme, posielajte ich na adresu penazenka@ta3.com.
Dovidenia o týždeň."
-END
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30. Musíme nájsť náhradného dodávateľa jadrového paliva
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 20:00; 13/05/2014; Správy; z domova]
Peter Kollárik, moderátor: "Slovensko vyrába viac ako päťdesiat percent elektriny v jadrách. Reaktory v
Jaslovských Bohuniciach, v Mochovciach dnes fungujú výlučne na jadrové palivo z Ruska. Podľa
nezaradeného poslanca Daniela Lipšica musia preto Slovenské elektrárne okamžite začať rokovať o
náhradnom dodávateľovi."
Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady SR (nezaradený): "V prípade konfliktu nech nie je nezávislé ani na
Američanoch, ani na Rusoch, ale nech máme alternatívy."
Peter Kollárik: "Diverzifikácia a zdroje jadrového paliva si síce vyžaduje zložité technologické úpravy na
ruských reaktoroch. Minister hospodárstva Tomáš Malatinský tvrdí, že toto je problém aj iných
európskych krajín, ktoré vyrábajú energiu prostredníctvom ruskej technológie. Na možnom riešení vraj
už pracujú."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nom. Smeru-SD): "Máme spoločnú stratégiu, ktorou toto
chceme vyriešiť. Bude zasadať aj komisia na úrovni Európskej únie dvanásteho júna k tomuto."
Peter Kollárik: "Podľa Daniela Lipšica je možné zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov jadrového paliva do
roka. Analýza, ktorú má Rádiožurnál k dispozícii, hovorí o dvoch až troch rokoch. Aj tento odhad je však
príliš optimistický, tvrdí Peter Baláž z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Musíme pravdepodobne dôjsť k
nejakým technologickým zásahom a museli by mať dopredu jasné, že od koho to palivo budú brať.
Podľa môjho názoru takéto rozhovory vyplynuli a myslím si, že všetko ostatné je iba taká, by som
povedal, taká makropolitika okolo toho všetkého, ale nemá reálnu ekonomickú podstatu."
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31. Musíme znížiť závislosť na Rusku
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 13/05/2014; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Zoltán Rácz]
Filip Domovec, moderátor: "Ak by boli na Ruskú federáciu uvalené prísne sankcie, Slovensko by mohlo
mať do roka vážne problémy so zabezpečením elektrickej energie. Naše elektrárne sú totiž na
dodávkach ruského jadrového paliva stopercentne závislé. Minister hospodárstva sa preto s poslancami
bezpečnostného výboru v parlamente zhodli na rýchlenej potrebe Slovenska nájsť aj iné spôsoby ako
udržať naše jadrové elektrárne funkčné."
Zoltán Rácz, redaktor: "Slovensko vyrába viac ako päťdesiat percent elektriny z jadra. Reaktory v
Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach dnes fungujú výlučne na jadrové palivo z Ruska. Podľa
nezaradeného poslanca Daniela Lipšica musia preto Slovenské elektrárne okamžite začať rokovať o
náhradnom dodávateľovi."
Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady SR (nezaradený): "V prípade konfliktu nech nie je závislé ani na

Američanoch, ani na Rusoch, ale nech máme alternatívy."
Zoltán Rácz: "Diverzifikácia zdroja jadrového paliva si však vyžaduje zložité technologické úpravy na
ruských reaktoroch. Minister hospodárstva Tomáš Malatinský tvrdí, že toto je problém aj iných
európskych krajín, ktoré vyrábajú energiu prostredníctvom ruskej technológie. Na možnom riešení vraj
už pracujú."
Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nom. Smeru-SD): "Máme spoločnú stratégiu, ktorou toto
chceme vyriešiť. Bude zasadať aj komisia na úrovni Európskej únie dvanásteho júna k tomuto."
Zoltán Rácz: "Minister však priznáva, že na riešenie ako zabezpečiť energetickú bezpečnosť Slovenska
neprídu zo dňa na deň. Podľa Daniela Lipšica je možné zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov jadrového
paliva do roka. Analýza, ktorú má Rádiožurnál k dispozícii, hovorí o dvoch až troch rokoch. Aj tento
odhad je však príliš optimistický, tvrdí Peter Baláž z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave."
Peter Baláž, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Musíme pravdepodobne dôjsť k
nejakým technologickým zásahom a museli by mať dopredu jasné, že od koho to palivo budú brať.
Podľa môjho názoru takéto rozhovory vyplynuli a myslím si, že všetko ostatné je iba taká, by som
povedal, taká makropolitika okolo toho všetkého, ale nemá reálnu ekonomickú podstatu."
Zoltán Rácz: "Podľa Daniela Lipšica napríklad Česko alebo Ukrajina už svoje zdroje diverzifikovali. Za
pravdu mu dáva aj Jozef Badida, analytik z portálu Energie pre vás."
Jozef Badida, analytik z portálu Energie pre vás: "Ukrajina je už päť rokov pred Slovenskom. Otázka
znie – nájdeme na svetovom trhu v tejto chvíli dodávateľa palivových kaziet pre slovenské reaktory a po
druhé, ako dlho bude trvať testovanie tých iných palivových kaziet, ktoré sme v našich reaktoroch
použili."
Zoltán Rácz: "Bez ruských dodávok jadrového paliva by podľa ministerstva hospodárstva fungovali naše
elektrárne ešte asi rok."
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32. Automobilový priemysel nás ťahá, ale naše školstvo nestíha
[Téma: Ekonomická univerzita; automix.atlas.sk; 13/05/2014; Novinky; tlačová správa]
Zo škôl nám vychádzajú v automobilovom priemysle nepoužiteľní pracovníci, kľúčom k zlepšeniu má byť
duálne vzdelávanie na stredných školách. Zväz automobilového priemyslu SR chce v tomto roku
naštartovať viacero aktivít, ktoré napĺňajú tieto ciele.
O tom, že automobilový priemysel je pre Slovensko kľúčovým, niet pochýb. Kto by aj pochyby mal, po
prečítaní štúdie vypracovanej odborníkmi z Ekonomickej univerzity v Bratislave musí priznať, že
Slovensko bez silného automobilového priemyslu dnes v Európe len ťažko fungovalo. Štúdiu s názvom
Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku prezentoval už pred časom
kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika. Podľa jej výsledkov automobilový priemysel
vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike).
Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy
eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku.
Štatistika výroby automobilov na Slovensku
Problémom však je, že napriek prítomnosti trojice automobiliek, stále nedokážeme z tohto potenciálu
vyťažiť maximum. Mnoho subdodávateľov sídli mimo našej krajiny a ich výrobky musíme importovať.
Takisto je veľkou škodou, že mnoho dielčích vývojových prác nerobíme v našej domovine. K tomu je
však nutné adekvátne množstvo kvalifikovaných pracovníkov a inžinierov. Existuje tu teda nevyhnutnosť
reformy školského systému, ktorý bude viac napojený na potreby zamestnávateľov. Jaroslav Holeček,
prezident zväzu, hovorí: "Pre zabezpečenie rozvoja Slovenska vo všetkých odvetviach v horizonte 5
rokov je potrebných 320 000 nových zamestnancov, z toho 75% na obnovu tých, ktorí odídu do
dôchodku. Zamestnávateľom do dôchodku ročne odíde viac ako 33 000 kvalifikovaných stredoškolsky
vzdelaných pracovníkov, zo stredných škôl však vyjde iba 5000 kvalifikovaných pracovníkov, ostatní
pokračujú v štúdiu na vysokej škole alebo sú nezamestnaní, pretože vyštudovali odbor, ktorý
hospodárstvo nepotrebuje alebo sú kvalitatívne nepoužiteľní. Pre nás je transformácia školského
systému, od správneho rozhodnutia žiakov základnej školy až po kvalitnú prípravu absolventov škôl
otázkou prežitia." Riešením má byť štátom podporovaný projekt transformácie odborného vzdelávania a
prípravy, do ktorého je ZAP SR aktívne zapojený. "V septembri rozbiehame pilotné projekty s prvkami

duálneho vzdelávania na stredných školách," dopĺňa viceprezident ZAP SR pre vzdelávanie, Július
Hron. "Našou snahou je získať čo najviac firiem, ktoré si budú svojich zamestnancov vyberať už na
školách a poskytovať im praktickú výučbu vo svojich prevádzkach." Reformu stredného odborného
školstva inicioval zväz už v roku 2012.
V reály tak staronová prevádzka škôl môže fungovať, napríklad, princípom týždeň štúdia, týždeň praxe.
Pričom jednotlivé firmy by študentom zabezpečovali adekvátne technické vybavenie, vyučovanie by
prebiehalo pod dohľadom odborníkov. Takto skúsený študent by následne automaticky po skončení
štúdia smeroval do praxe, prakticky bez jediného dňa v stave nezamestnanosti.
Okrem nie ideálne nastaveného školstva má však Slovensko ešte dve možnosti, ako posilniť pozíciu
automobilového priemyslu u nás, čím by vzrástla naša konkurencieschopnosť v rámci získavania
zákaziek z celej Európy. Tými možnosťami sú rozvoj subdodávateľského priemyslu a prenesenie časti
výskumu k nám.
Kľúčová štatistika - počet vyrobených vozidiel na 1 000 obyvateľov
ZAP SR si pre lepšie pochopenie problémov subdodávateľov nechal vypracovať prieskum spoločnosťou
PwC Slovensko. Pozitívom je, že "..až 23 % firiem deklarovalo úmysel preniesť časť výroby zo
zahraničia na Slovensko v tomto roku. Rovnako pozitívne hodnotíme rastúci trend lokalizácie nákupov
dodávateľov na Slovensku." Pozitívom je, že subdodávatelia navyše považujú svoju finančnú situáciu v
priebehu minulého roka prevažne za mierne lepšiu, či nezmenenú v porovnaní s predošlými rokmi.
Naopak, za negatívum možno považovať to, že až 42 percent spoločností neudržiava žiaden kontakt so
školami či univerzitami. Jednotlivé údaje komentoval citovaný Peter Mrnka, direktor PwC. Obrázky s
jednotlivými štatistikami nájdete v galérii pod článkom.
Strategickým cieľom zväzu je aj vytvorenie národného technologického inštitútu, v ktorom by viacero
firiem mohlo zdieľaním nákladov a technológií participovať na výskume a inováciách pre svoj biznis.
"Oproti svetu máme veľmi malý podiel podnikových výdavkov na vedu a výskum, preto je potrebné
lepšie motivovať slovenské spoločnosti, aby investovali viac do vývoja," dodáva Holeček.
Minulý rok bol suverénne rekordným
Ako sme vás informovali už dávnejšie , minulý rok bol pre Slovensko rekordným. Vyrobili sme presne
987 718 automobilov, čo znamená medziročný nárast o 6,6 percenta (predpokladaný nárast bol 5,5
percenta). Podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu SR je Slovensko stále svetovým lídrom v
počte vyrobených automobilov na 1 000 obyvateľov, svoj rekord (171 v roku 2013) sme navýšili až na
182 vyrobených vozidiel.
Vybavenosť Slovákov motorovými vozidlami
"Veľkou bariérou ďalšieho rozvoja je nedobudovaná cestná sieť smerom na východ. Podľa regionálneho
rozloženia vidíme, že tri štvrtiny dodávateľov do automotive sú situovaní po Žilinu a Banskú Bystricu,"
hovorí prezident zväzu, Jaroslav Holeček. Počet firiem v segmente sa za uplynulý rok zvýšil z 274 na
316. Pričom až 242 pôsobí v západnej časti Slovenska.
Svoje štatistiky za minulý rok priniesli aj naše automobilky. Trnavský PSA vyrobil 248 tisíc áut, čo je
najviac za posledných osem rokov (+15,8% oproti roku 2012), aj keď o limit továrne zatiaľ nejde.
Zamestnáva 3 500 zamestnancov.
Žilinská KIA vyrobila tiež viac, o sedem percent. Z 313 vyrobených tisícok vozidiel tvoril až 50% model
Sportage, 40% všetky karosárske vyhotovenia cee'du a zvyšok model Venga. Až 22 percent vozidiel ide
Rusom. Len Kia má aj vlastnú motoráreň, v tej vlani vzniklo 491 tisíc motorov, časť z nich smeruje do
Čiech (Hyundai).
Iba Volkswagen v Bratislave je na hranici produkcie. Vyrobil 426 313 vozidiel, najviac za 20 rokov. Na
Slovensku sa aktuálne produkuje aj elektrický model e-Up!. Až 42 percent komponentov automobilov je
každoročne vyrábaných na Slovensku a v pláne je aj investícia v podobe lisovne v hodnote 90 miliónov
eur.
V rámci predaja automobilov sme na tom aktuálne dobre, v úvodných mesiacoch tohto roka sa totiž vždy
predalo viac vozidiel, ako v roku minulom. a rok 2013 narástol počet automobilov na 1000 obyvateľov na
348. Je to o vyše 7,4 % viac ako v roku 2012 (324).
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33. názor Keď sa vernosť nevypláca
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 14/05/2014; 109/2014; s.: 31; názory; Ľuboš Pavelka]
Ľuboš Pavelka Ekonomická univerzita v Bratislave
Vernosť, na rozdiel od partnerských vzťahov, sa vo svete financií a služieb veľmi nevypláca. Po príklady
potvrdzujúce uvedené tvrdenia nemusíme chodiť ďaleko. U našich susedov v Česku v minulom roku
napríklad bezmála päťstotisíc ľudí zmenilo mobilného operátora. Po odstránení roomingových poplatkov
v roku 2016 možno očakávať ďalšie zníženie cien a prípadný odchod zákazníkov aj ku konkurencii do
zahraničia. Veď ruskí turisti telefonujú z EÚ domov cez nemeckých operátorov iba za jeden až dva centy
za minútu, čo je oveľa menej, ako za volanie prostredníctvom mobilu zaplatí priemerný Slovák.
Pouvažovať nad zmenou poskytovateľov služieb je preto dnes nielen módne, ale aj úsporné. V ochote
občanov zmeniť banku, poskytovateľa telekomunikačných služieb, prevádzkovateľa káblovej televízie či
dodávateľa energie patrí Slovensko na posledné priečky. To sa odráža i v konečných cenách pre
zákazníkov, ktorí sú zväčša ochotní pristúpiť aj na zvýšenie cien vyššie, ako zodpovedá inflácii v
ekonomike. Zmena poskytovateľa služieb či banky pritom nie je vôbec taká komplikovaná, ako sa na
prvý pohľad zdá. Ak by sa Slováci v tejto oblasti zaradili medzi náročnejších, vytvorili by tlak aj na
operátorov a finančné inštitúcie, ktorí dokážu upravovať svoje cenníky a sadzobníky iba smerom nahor.
Ochota zákazníkov odísť ku konkurencii je niekedy problematická pri dodávateľoch energií. Niektoré
spoločnosti si totiž zakrátko po príchode na trh pokazili svoje meno zavádzajúcou reklamou, nejasnými
zmluvnými podmienkami a nekorektným prístupom pri vybavovaní reklamácií sťažujúcich sa zákazníkov.
Poisťovne, banky ako aj jeden z tradičných poskytovateľov káblovej televízie v zásade neodmeňujú
verných zákazníkov, skôr naopak. Výnimkou nie sú prípady, že doterajší zákazník platí každý rok viac a
viac, pričom nových zákazníkov spoločnosť víta štedrými zľavami, o ktorých sa vernému zákazníkovi
môže iba zdať. Vedenie bankového účtu za päť či šesť eur mesačne sa na prvý pohľad môže zdať
maličkosťou. Pre ľudí zarábajúcich v čistom trebárs päťsto eur mesačne to však predstavuje za rok
pomerne významnú položku. Pritom rovnako kvalitnú službu môže zákazník, ktorý má prístup na
internet, získať v internetovej banke pracujúcej bez kamenných pobočiek zdarma. Každá zmena si
vyžaduje určitú administratívu a čas potrebný na návštevu zákazníckeho miesta. Najjednoduchšie sa dá
zrealizovať zmena bankového účtu. V tejto oblasti nám vychádza v ústrety aj legislatíva naordinovaná z
EÚ, ktorá bankám zakazuje účtovať pri odchode klienta ku konkurencii poplatok za zrušenie účtu.
Administratíva pri zmene peňažného ústavu a otvorenie bežného účtu v inej banke sa dá zvládnuť
prostredníctvom tzv. switchingu, určeného na zjednodušenie zmeny jednej banky za druhú. Prechod
klientov z jednej banky do druhej dostal v minulosti prívlastok banková turistika. Využívali ju tí, čo
uprednostňujú odkladanie úspor v podobe termínovaných vkladov do bánk ponúkajúcich najvyššie
výnosy. Klient má dnes v tomto smere oveľa jednoduchšiu situáciu, pretože porovnania nájde bez
námahy na internetových portáloch. Rozdiely v úročení depozít sú vo viacerých prípadoch napriek
nepriaznivému obdobiu pre konzervatívnych sporiteľov, ktoré sa vyznačuje nízkymi úrokmi, pomerne
vysoké. Najväčšie banky majú v súčasnosti namiesto zháňania likvidity presne opačný problém: komu
požičať peniaze s reálnym predpokladom, že úver bude schopný aj zaplatiť. Financovať veľké
spoločnosti predstavuje pre ne riziko s príznačným heslom: malý úver je problém klienta, veľký úver je
problém samotnej banky. Ak sa nesplácané úvery pretavia do zvýšenia poplatkov bežných klientov,
treba sa naozaj zamyslieť, či za vernosť neplatí takýto spotrebiteľ priveľkú cenu.
Poisťovne, banky, ako aj jeden z poskytovateľov káblovej televízie v zásade neodmeňujú verných
zákazníkov, skôr naopak.
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34. Náhradný dodávateľ na jadrové palivo
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 06:00; 14/05/2014; Správy; z domova]
Viera Polešovská, moderátorka: "Slovensko vyrába viac ako päťdesiat percent elektriny z jadra.
Reaktory v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach dnes fungujú výlučne na jadrové palivo z Ruska.
Podľa nezaradeného poslanca Daniela Lipšica musia preto Slovenské elektrárne okamžite začať
rokovať o náhradnom dodávateľovi."
Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady SR (nezaradený): "V prípade konfliktu nech nie je závislé ani na
Američanoch, ani na Rusoch, ale nech máme alternatívy."
Viera Polešovská: "Diverzifikácia zdroja jadrového paliva si však vyžaduje zložité technologické úpravy
na ruských reaktoroch. Minister hospodárstva Tomáš Malatinský tvrdí, že toto je problém aj iných
európskych krajín, ktoré vyrábajú energiu prostredníctvom ruskej technológie. Na možnom riešení vraj
už pracujú."

Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR (nom. Smeru-SD): "Máme spoločnú stratégiu, ktorou toto
chceme vyriešiť. Bude zasadať aj komisia na úrovni Európskej únie dvanásteho júna k tomuto."
Viera Polešovská: "Podľa Daniela Lipšica je možné zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov jadrového paliva do
roka. Analýza, ktorú má Rádiožurnál k dispozícii, hovorí o dvoch až troch rokoch. Aj tento odhad je však
príliš optimistický, tvrdí Peter Baláž z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Musí pravdepodobne dôjsť k
nejakým technologickým zásahom a museli by mať dopredu jasné, že od koho to palivo budú brať.
Podľa môjho názoru takéto rozhovory vyplynuli a myslím si, že všetko ostatné je iba taká, by som
povedal, taká makropolitika okolo toho všetkého, ale nemá reálnu ekonomickú podstatu."
-END
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35. S kvalitnejším vzdelaním môžeme očakávať aj "európske" platy
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 14/05/2014; euractiv.sk; Redakcia]
Tím mladých ekonómov z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stal víťazom 5. ročníka súťaže
Economicus, ktorú každoročne organizuje Nadácia VÚB. Za prácu venovanú perspektívam príjmovej
konvergencie v Európe získali autori okrem ocenenia aj finančnú odmenu vo výške 10 000 eur. Nadácia
VÚB chce i týmto spôsobom podporovať rozvoj ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku.
Medzinárodný tím autorov Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma
pôsobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a svoju štúdiu pod
názvom "Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského
kapitálu" publikovali v renomovanom časopise Economic Systems.
Trojica sa zamerala na skúmanie ekonomických dopadov, ktoré by malo priniesť skvalitnenie
vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy. Práve zlepšenie ľudského kapitálu by podľa nich
malo zohrať v procese "zbližovania" našich príjmov s úrovňou západoeurópskych krajín počas
nasledujúcich 50 rokov dôležitú rolu.
"Autori víťaznej práce zhodnotili, aký vplyv má vzdelanie pri dobiehaní príjmovej úrovne bežnej v
západnej Európe. Ich práca je zároveň dôkazom, že vytváranie medzinárodných tímov môže pomôcť pri
zviditeľňovaní výsledkov práce slovenských vedcov v zahraničí," hovorí Elena Kohútiková, zástupkyňa
generálneho riaditeľa VÚB.
Medzinárodná odborná porota tiež konštatovala, že kvalita prihlásených prác sa z roka na rok zvyšuje, a
to tak z hľadiska obsahového, ako aj formálneho. "Všetky štúdie sa zaoberali aktuálnymi ekonomickými
otázkami, ku skúmaniu ktorých tímy pristupovali skutočne inovatívne," dodáva E. Kohútiková.
Economicus je len jedným z viacerých programov Nadácie VÚB určených pre podporu vzdelávania,
vedy a výskumu na Slovensku. Okrem neho Nadácia každý rok financuje aj semestrálne hosťovanie
zahraničných profesorov na slovenských ekonomických univerzitách.
Študenti vysokých škôl tiež majú možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší študentský projekt Customer
Satisfaction University Award a vyhrať tak okrem finančnej odmeny aj stáž vo VÚB alebo v centrále
materskej banky Intesa Sanpaolo v Miláne.
O Cenu Nadácie VÚB pre mladých ekonómov - Economicus sa môžu jednotlivci alebo tímy uchádzať aj
v novom ročníku súťaže, ktorý Nadácia VÚB vyhlásila dnes. Vek žiadneho z prihlásených ekonómov
pritom nesmie presiahnuť 40 rokov a podmienkou je tiež publikovanie vedeckého článku z oblasti
ekonómie alebo finančníctva v niektorom z karentovaných zahraničných ekonomických časopisov počas
roka 2014.
Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2015. Víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške 10 000
eur, vyberie medzinárodná odborná porota. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na
internetovej stránke www.nadaciavub.sk.
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36. Z POZVÁNOK

[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 07/05/2014; 17/2014,18/2014; s.: 3; Esej
Vzdelávanie; redakcia]
- Mestská knižnica Vráble na Sídlisku Lúky usporiada 12. 5. o 9,45 hod. besedu so spisovateľom
GUSTÁVOM MURÍNOM. V ten istý deň usporiadajú v Banskej Bystrici besedy s G. Murínom o 13. hod.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici na Lazovnej 9 a Banskobystrický samosprávny kraj, Verejná
knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica o 15. hod. v pobočke VKMK na Okružnej 2 a o 17,00 hod. v
pobočke VKMK v Sásovej na Karpatskej 3 (areál materskej školy). Dňa 13. 5. sa uskutočnia stretnutia s
tým istým autorom v knižnici Brezno na Rázusovej 2 o 10,30 hod. pre študentov a o 15,30 hod. pre
širokú verejnosť.
- V rámci tradičného podujatia NOC LITERATÚRY 2014 INUIT DE LALITTÉRATURE 2014 si budú môcť
obyvatelia Bratislavy vo večerných hodinách vypočuť úryvky diel európskych autorov na netradičných
miestach Bratislavy. Francúzsku literatúru bude tento rok reprezentovať kniha Naše rozchody od
DAVIDA FOENKINOSA. Čítať z nej bude herec Juraj Hrčka v Galérii 19 na Lazaretskej 19 v Bratislave v
stredu 14.5. t. r. od 18. do 22. hod.
- V piatok 16. 5. od 10. do 13. hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave sa v rámci
festivalu Nová dráma / New Drama 2014 uskutoční pod názvom Divadelná pauza od divadla
WORKSHOP S REŽISÉROM DAVIDOM MAAYANOM, ktorý sa narodil v Izraeli, študoval réžiu a
herectvo na univerzite v Tel Avive, založil a bol riaditeľom Acco Theater Centra a Shlomi Centra pre
alternatívne divadlo a i. a ktorý sa v Európe presadil svojou divadelnou inscenáciou Arbeit Macht Frei; v
súčasnosti prednáša na Viedenskej univerzite, v Reinhardtovom seminári, na Brucknerovej univerzite a
okrem iných aktivít robí medzinárodné workshopy pre divadlo a udržiavanie vnútorného sveta
prostredníctvom umeleckých nástrojov. Symbolický poplatok je 5 eur. Informácie sú na
www.novadrarna.sk, prihlášky adresujte e-mailom na adresu: miroslav.svonava@ theatre.sk.
- Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút (FSUI) organizuje priateľské STRETNUTIE BÝVALÝCH
ŠTUDENTOV A ŠTIPENDISTOV 2014 NUIT DE LA LITTÉRATURE 2014 Ekonomickej univerzity v
Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a bývalých štipendistov francúzskej vlády, ktoré
sa uskutoční v Spoločenskej miestnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1
v Bratislave v piatok 16.5. t. r. o 16. hod. V prípade záujmu kontaktuje FSUI na contact@iufs.sk.
- Francúzsky inštitút na Slovensku otvára v stredu 21.5. od 9. hod. do 23. hod. svoje brány! Počas
podujatia DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FRANCÚZSKEHO INŠTITÚTU si návštevníci môžu pozrieť
priestory inštitútu a zoznámiť sa s aktivitami, ako sú jazykové ateliéry, degustácia francúzskych špecialít,
burza kníh, kvíz, hry a petang na čerstvom vzduchu, premietanie francúzskej komédie a hudobný večer.
Nedajte si ujsť ani francúzsky piknik (dress-code: pásikavé tričko) na obrovskom trávniku, ktorý bude pri
tejto príležitosti v ten istý deň od 12. hod. hod. na Hlavnom námestí v Bratislave.
- Pri príležitosti stého výročia narodenia MARGUERITE DURASOVEJ Francúzsky inštitút na Slovensku
pozýva v stredu 28. 5. o 18. hod. do Galérie Francúzskeho inštitútu na literárny večer Marguerite
Durasová: Volanie k nekonečnu; večer bude moderovať MICHAELA JUROVSKÁ, literárna kritička a
umelecká prekladateľka. Jazyk prezentácie: slovenčina.
- Záhorské múzeum v Skalici pozýva na výstavu vydavateľstva BUVIK: Domček, domček, kto v tebe
býva? Určená je deťom materských a základných škôl, ale najmä rodičom s deťmi, ktorí im môžu
vštepovať lásku ku knihám odmalička. Špecifickým programom vydavateľstva od roku 1991, keď vzniklo,
sa stalo vydávanie poézie, ľudovej slovesnosti, rozprávok, zaujímavých motivačných knižných hračiek,
skrátka umelecky hodnotných diel najmä slovenských spisovateľov, básnikov a maliarov. Výstava potrvá
do 8. júna.
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37. 10 rokov v EÚ - prínos pre SR
[Téma: Ekonomická univerzita; Literárny týždenník; 07/05/2014; 17/2014,18/2014; s.: 3; Esej
Vzdelávanie; AK]
KALEIDOSKOP
Slovenská republika si 1. mája pripomenula 10. výročie vstupu do Európskej únie. Prezident SR I.
Gašparovič pri príležitosti výročia udelil 28.4. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy predsedovi Európskej
komisie J. M. Barossovi. Premiér R. Fico ocenil jeho prístup ku krajinám, ktoré nemajú v EÚ hlavný
ekonomický a politický vplyv. Ekonomická univerzita v Bratislave mu udelila čestný titul Doctor
honoris causa. Prezident SR udelil Rad Bieleho dvojkríža II. triedy 30. 4. aj predsedovi ER H. Van

Rompuyovi a predsedovi Európskeho parlamentu M. Schulzovi. Na slávnostnom akte boli prítomní
predseda NR SR P. Paška, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
M. Lajčák, podpredseda Európskej komisie a komisár pre inštitucionálne vzťahy a administratívu
M.Šefčovič, ako aj ďalší hostia. Podľa informácie Zastúpenia EK v SR bolo z fondov politiky súdržnosti v
rokoch 2004 - 2013 vyčlenených 12,86 miliárdy eur. Prostriedky zo zdrojov EÚ predstavujú takmer 80%
verejných investícií v SR. Od r. 2004 sa z eurofondov postavilo vyše 100 km diaľnic a rýchlostných
komunikácií, ďalších 112 km je vo výstavbe. Podarilo sa postaviť a zmodernizovať vyše 1 830 km ciest,
zmodernizovať vyše 100 km železníc a zaobstarať 61 nových vlakov. Zmodernizovalo sa vyše 1 020
škôl, 56 nemocníc a 208 zariadení sociálnej starostlivosti. EÚ podporila obnovu 843 sídel a verejných
priestranstiev miest a obcí. EÚ podporila vznik 130 000 nových pracovných miest, postavilo sa 26
priemyselných parkov, poskytla sa priama podpora 572 malým a stredným podnikom a 116 vedeckým
inštitúciám. EÚ podporila aj 500 zariadení cestovnému ruchu. EÚ podporila výstavbu a obnovu takmer 1
600 km novej kanalizačnej infraštruktúry, 230 projektov na zníženie znečistenia vzduchu, rekonštrukciu
24 čistiarní odpadových vôd. Medzi slovenských poľnohospodárov sa rozdelilo 4,848 mld. eur (2004 2013). Vďaka programu Erasmus od r. 2004 mohlo vycestovať vyše 17 500 študentov. Slováci ako jeden
z dvoch najpozitívnejších výsledkov európskej integrácie označili voľný pohyb ľudí, tovaru a služieb v EÚ
(75 %). Ďalšie informácie sú na facebooku Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
AK
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38. VÝVOJ PRODUKCIE KOMUNÁLNEHO ODPADU V EURÓPSKEJ ÚNII V ROKOCH
2004 - 2012
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 09/05/2014; 05/2014; s.: 3,4; Vývoj produkcie komunálneho
odpadu v EÚ v rokoch 2004-20012; Michal Stričík, Ladislav Pančík]
Michal Stričík*, Ladislav Pančík*
Produkcia odpadu veľmi úzko súvisí s existenciou človeka. Na objem odpadu vplýva najmä človek
svojou činnosťou, vyspelosťou a životným štýlom. V tejto súvislosti je veľmi dôležité sledovať vývoj
produkcie odpadu a hľadať možnosti na zníženie jeho produkcie, resp. na vhodné spôsoby
zneškodnenia vytvoreného odpadu. Významnú časť vyprodukovaného odpadu tvorí komunálny odpad.
Komunálny odpad sa skladá predovšetkým z odpadu z domácností, ale môže tiež obsahovať podobný
odpad z malých podnikov a verejných inštitúcií a odpad zhromaždbvaný samosprávami (napríklad odpad
z údržby zelene). Aj z týchto dôvodov sa množstvo komunálneho odpadu môže líšiť od obce k obci a od
krajiny ku krajine v závislosti na miestnom systéme nakladania s odpadmi. Vývoj produkcie
komunálneho odpadu v jednotlivých krajinách Európskej únie (27 krajín) bol v období rokov 2004 až
2012 odlišný. Najväčšími producentmi komunálneho odpadu v jednotlivých rokoch boli najväčšie krajiny
Európskej únie, ako sú Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko. K najmenším producentom
patria krajiny s malým počtom obyvateľstva, ako je Malta, Luxembursko, Estónsko, Cyprus a Lotyšsko.
Prehľad celkovej produkcie komunálneho odpadu v jednotlivých krajinách uvádza tabuľka 1. V tomto
štatistickom prehľade nie sú zahrnuté odpady z poľnohospodárstva a priemyslu. Pri sledovaní produkcie
komunálneho odpadu bol v rokoch 2004 až 2012 zaznamenaný najvýznamnejší pokles produkcie
komunálneho odpadu v % vyjadrení v Estónsku 39 %, Bulharsku 30 % a Slovinsku 23 %. Významný bol
aj pokles produkcie komunálnych odpadov vo Veľkej Británii 17 %, Španielsku 16 % a Lotyšsku 15%.
Dňa 1. júla 2013 sa Chorvátsko sa stalo 28. členom Európskej únie. Vzhľadom k rozpätiu sledovaného
obdobia sme túto krajinu do porovnania nezaradili. Ak by sme tak však urobili, Chorvátsko by viedlo
európsky rebríček nárastu produkcie komunálneho odpadu s hodnotou 27% (z 1 311 tis. ton v r. 2004 na
1670 tis. ton v r. 2012). Významnú skupinu tvoria krajiny, v ktorých došlo v sledovanom období k nárastu
produkcie komunálneho odpadu. K týmto krajinám patrí predovšetkým Poľsko s nárastom (pri porovnaní
rokov 2004 až 2012) o 24 %, Slovensko s 19 %, Grécko so 17%, ako aj Cyprus s 15 %, Česká republika
so 14 %, Luxembursko s 13% a Litva s 11 %. Pre lepšie porovnanie v ďalšej časti hodnotíme
prepočítanú produkciu komunálneho odpadu na obyvateľa jednotlivých krajín. Dosiahnuté výsledky sú
zachytené v tabuľke 2 a grafe 1. Pri prepočítaní produkcie komunálneho odpadu na obyvateľa a
následnej komparácií sme zistili, že produkcia komunálneho odpadu bola v jednotlivých krajinách EÚ v
roku 2004 veľmi odlišná - od 256 kg (na osobu a rok) v Poľsku až po 684 kg na Cypre. V roku 2004, keď
bola v ,,EÚ 27" zaznamenaná priemerná hodnota na obyvateľa 514 kg, patrili ku krajinám s
nadpriemernou produkciou KO na obyvateľa aj Luxembursko 679 kg a Dánsko 620 kg. Slovenská
republika s produkciou 275 kg na obyvateľa patrila ku krajinám s najnižšou produkciou KO na obyvateľa.
V roku 2012 sa na obyvateľa vyprodukovalo najviac komunálneho odpadu v Dánsku: 668 kg, na Cypre:
663 kg a v Luxembursku: 662 kg. Najmenej komunálneho odpadu sa vyprodukovalo v Estónsku: 279 kg,
Lotyšsku: 301 kg, Českej republike: 308 kg, Poľsku: 314 kg. V Slovenskej republike sa vyprodukovalo
324 kg KO. Priemerná produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa EÚ vykazuje postupne klesajúcu
hodnotu z 522 kg v roku 2006 na 492 kg v roku 2012. V Slovenskej republike bol v sledovanom období

zaznamenaný nárast z 275 kg v roku 2004 na 335 kg v roku 2010 a následný pokles na 324 kg v roku
2012. Dosiahnutá hodnota produkcie KO na obyvateľa v Slovenskej republike je na úrovni 66 %
priemeru Európskej únie a v rámci EÚ 27 je piata najnižšia. Chorvátsko s 391 kg komunálneho odpadu
na obyvateľa sa v rebríčku EÚ 28 ocitlo o tri miesta nižšie, teda na 8. mieste. Oproti roku 2010 sa v
Chorvátsku vyprodukovalo o 12 kg viac komunálneho odpadu na obyvateľa. Pri vzájomnom porovnaní
rokov 2010 a 2012 môžeme konštatovať, že z 27 krajín EÚ 21 krajín znížilo svoju produkciu
komunálneho odpadu, a to od 1 kg, čo sa podarilo Maďarsku a Poľsku, až po 128 kg v Slovinsku.
Významné je aj zníženie produkcie komunálneho odpadu na obyvateľa v Bulharsku o 94 kg a
Portugalsku o 63 kg. V šiestich krajinách EÚ došlo k zvýšeniu produkcie KO na obyvateľa v období
rokov 2010 až 2012. Išlo predovšetkým o Litvu s nárastom o 65 kg a Fínsko s nárastom o 36 kg na
obyvateľa. Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov v produkcií komunálneho odpadu v
jednotlivých krajinách Európskej únie môžeme konštatovať postupné znižovanie produkcie komunálneho
odpadu vo väčšine krajín EU. Veríme, že tento trend bude zachovaný aj v ďalšom období a pozitívne sa
prejaví aj v ďalších oblastiach spoločenského života, ktoré majú vplyv na životné prostredie.
Tabuľka 1: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v tisícoch ton
Krajina 2004 2006 2008 20I2
Belgicko 5 083 5 113 5 131 4 973 5 069
Bulharsko 4 619 4 387 4 486 4 094 3 364
Česká republika 2 841 3 039 3 176 3 334 3 233
Dánsko 3 353 3 620 4 072 3 732 3 735
Nemecko 48 434 46 426 48 367 49 237 49 154
Estónsko 606 536 524 406 371
Írsko 3 001 3 385 3 224 2 846 2 615
Grécko 4 781 4 927 5 077 5 892 5 585
Španielsko 25 746 26 209 25 317 23 774 21 678
Francúzsko 32 444 33 990 34 714 34 535 34 938
Taliansko 31 150 32 511 32 472 32 479 31 506
Cyprus 498 521 573 577 572
Lotyšsko 720 942 752 680 613
Litva 1 260 1 326 1 369 1 253 1 400
Luxembursko 311 323 341 344 351
Maďarsko 4 592 4 711 4 553 4 033 3 988
Malta 250 253 276 249 247
Holandsko 9 746 9 761 9 868 9 484 9 225
Rakúsko 5 047 5 293 4 997 4 701 4 650
Poľsko 9 759 12 234 12 194 12 032 12 084
Portugalsko 4 665 4 898 5 472 5 457 4 766
Rumunsko 7 483 8 392 8 439 7 830 7 800
Slovinsko 969 1 036 1 095 1 004 744
Slovenská republika 1 475 1 623 1 772 1 809 1 751
Fínsko 2 453 2 600 2 768 2 519 2 738
Švédsko 4 169 4 500 4 732 4 364 4 399
Veľká Británia 36 122 35 479 33 424 31 955 30 056
EÚ [27 krajín) 251 579 258 035 259 185 253 592 246 632
Zdroj - http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do datase t=env_wasmun&lang=en
Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, Tajovského 13, Košice, Tel:
055 - 7223111, e-mail: michal.stricik@ euke.sk
Tabuľka 2: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v kg na obyvateľa
Krajina 2004 2006 2008 2010 2012 Rozdiel 2012-2010
Belgicko 488 485 479 455 456 1
Bulharsko 594 570 599 554 460 -94
Česká republika 279 297 306 318 308 -10
Dánsko 620 666 741 673 668 -5
Nemecko 587 564 589 602 611 9
Estónsko 447 398 391 304 279 -25
Írsko 737 792 724 624 570 -54
Grécko 432 443 454 528 503 -25
Španielsko 600 590 551 510 464 -46
Francúzsko 519 536 541 533 534 1
Taliansko 535 552 543 537 529 -8
Cyprus 684 694 . 728 696 663 -33
Lotyšsko 318 425 345 324 301 -23
Litva 373 405 428 404 469 65

Luxembursko 679 683 697 679 662 -17
Maďarsko 454 468 454 403 402 -1
Malta 622 624 674 600 589 -11
Holandsko 599 597 600 571 551 -20
Rakúsko 618 640 599 560 552 -8
Poľsko 256 321 320 315 314 -1
Portugalsko 445 465 518 516 453 -63
Rumunsko 349 396 411 387 389 2
Slovinsko 485 516 542 490 362 -128
Slovenská republika 275 302 329 335 324 -11
Fínsko 469 494 521 470 506 36
Švédsko 464 496 513 465 462 -3
Veľká Británia 602 583 541 509 472 -37
EU (27 krajín) 514 522 520 506 492 -14
Zdroj - http.f/appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun&lang=en
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39. S kvalitnejším vzdelaním môžeme očakávať aj európske platy
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 15/05/2014; Slovensko; WBN/PR]
Foto: VÚB, a.s.
BRATISLAVA 15. mája (WBN/PR) - Tím mladých ekonómov z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa
stal víťazom 5. ročníka súťaže Economicus, ktorú každoročne organizuje Nadácia VÚB. Za prácu
venovanú perspektívam príjmovej konvergencie v Európe získali autori okrem ocenenia aj finančnú
odmenu vo výške 10 000 eur. Nadácia VÚB chce i týmto spôsobom podporovať rozvoj ekonomickej
vedy a výskumu na Slovensku.
Medzinárodný tím autorov Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma
pôsobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a svoju štúdiu pod
názvom "Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského
kapitálu" publikovali v renomovanom časopise Economic Systems. Trojica sa zamerala na skúmanie
ekonomických dopadov, ktoré by malo priniesť skvalitnenie vzdelávania v krajinách strednej a východnej
Európy. Práve zlepšenie ľudského kapitálu by podľa nich malo zohrať v procese "zbližovania" našich
príjmov s úrovňou západoeurópskych krajín počas nasledujúcich 50 rokov dôležitú rolu.
"Autori víťaznej práce zhodnotili, aký vplyv má vzdelanie pri dobiehaní príjmovej úrovne bežnej v
západnej Európe. Ich práca je zároveň dôkazom, že vytváranie medzinárodných tímov môže pomôcť pri
zviditeľňovaní výsledkov práce slovenských vedcov v zahraničí," hovorí Elena Kohútiková, zástupkyňa
generálneho riaditeľa VÚB. Medzinárodná odborná porota tiež konštatovala, že kvalita prihlásených prác
sa z roka na rok zvyšuje, a to tak z hľadiska obsahového, ako aj formálneho. "Všetky štúdie sa zaoberali
aktuálnymi ekonomickými otázkami, ku skúmaniu ktorých tímy pristupovali skutočne inovatívne," dodáva
E. Kohútiková.
Economicus je len jedným z viacerých programov Nadácie VÚB určených pre podporu vzdelávania,
vedy a výskumu na Slovensku. Okrem neho Nadácia každý rok financuje aj semestrálne hosťovanie
zahraničných profesorov na slovenských ekonomických univerzitách. Študenti vysokých škôl tiež majú
možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší študentský projekt Customer Satisfaction University Award a
vyhrať tak okrem finančnej odmeny aj stáž vo VÚB alebo v centrále materskej banky Intesa Sanpaolo v
Miláne.
O Cenu Nadácie VÚB pre mladých ekonómov - Economicus sa mladí vedci môžu uchádzať aj v novom
ročníku súťaže, ktorý Nadácia VÚB vyhlásila dnes. Podmienkou je publikovanie vedeckého článku z
oblasti ekonómie alebo finančníctva v niektorom z karentovaných zahraničných ekonomických časopisov
počas roka 2014. Všetci spoluautori článku musia byť vo veku vo veku do 40 rokov. Prihlášky je možné
posielať do 31. januára 2015. Víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške 10 000 eur, vyberie
medzinárodná odborná porota. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na internetovej stránke
www.nadaciavub.sk.
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40. Zistite, akú máte šancu dostať sa na fakultu, ktorú ste si vybrali
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 15/05/2014; Redakcia]

Budú prijímacie pohovory.
BRATISLAVA/ TVNOVINY.s, mg
Na právnické či filozofické fakulty sa v súčasnosti ľudia dostanú jednoduchšie ako pred niekoľkými
rokmi. Na jedno voľné miesto totiž pripadá menej uchádzačov.
Naopak lekárske fakulty sú stále žiadané.
Vyplýva to z potvrdených údajov o prijímacích pohovoroch za vlaňajší rok, ktoré zverejnil Ústav
informácií a prognóz školstva.
Prehľad o počte prihlášok pripadajúcich na jedno voľné miesto v rokoch 2013 a 2008 na verejných
vysokých školách:
Univerzita Komenského
Slovenská technická univerzita
Ekonomická univerzita
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Technická univerzita Zvolen
VŠMU, VŠVU a Veterinárna univerzita
Technická univerzita Košice
Žilinská univerzita
UPJŠ Košice
Trnavská univerzita
UMB Banská Bystrica
UKF Nitra
Prešovská univerzita
Akadémia umení Banská Bystrica
Trenčianska univerzita
Univerzita sv. Cyrila a Metóda
Katolícka univerzita Ružomberok
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Zdroj - UIPŠ, * na fakultu neprijímali
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41. Britský profesor je presvedčený, že školy by mali žiakov učiť rozumieť
internetu
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 18/05/2014; Aktuality.sk; TASR]
Jednou z najväčších výziev pre súčasné školstvo je internetový manažment. Žiaci by sa v škole mali
dozvedieť viac o silných aj slabých stránkach internetu. Myslí si to profesor lingvistiky David Crystal.
David Crystal je držiteľom Rádu britského impéria, ktorý vystúpi 6. a 7. júna na pôde Ekonomickej
univerzity v Bratislave na štvrtom ročníku medzinárodnej konferencie pre učiteľov angličtiny Elt Forum.

Prostredie internetu je podľa profesora príliš rizikové na to, aby sa ignorovali jeho slabiny, ale dostatočne
inšpiratívne, aby sa jeho potenciál využíval naplno. "Škola by mala byť miestom, kde budeme diskutovať
o silných aj slabých stránkach internetu, napríklad o nespoľahlivosti rôznych informačných zdrojov,"
hovorí Crystal.
MS v Hokeji 2014 Online prenosy Výsledky
Slováci v nedeľu relaxovali na zaujímavej exkurzii
ONLINE: Rusko - Nemecko
ONLINE: Česko - Nórsko
Video: Marcel Haščák z nemocnice v Minsku radšej utiekol
Trendom moderného školstva je podľa neho odklon od učebníc a príklon k väčšej interaktivite
vzdelávania, ako aj k deleniu učiva na menšie informačné jednotky.
Profesor Crystal je podľa organizátorov Elt Fora nazývaný aj "národný poklad". Je autorom viac ako 100
kníh. Najznámejšie sú jeho dve encyklopédie Cambridgeská jazyková encyklopédia a Cambridgeská
encyklopédia anglického jazyka.
Na konferencii Elt Forum, ktorá je zameraná na rozvoj pedagogických zručností, vystúpi tento rok
celkovo asi 40 spíkrov. Okrem Crystala je to Gabriela Lojová z Univerzity Komenského v Bratislave,
Maggie Kubányiova z Birminghamskej univerzity aj odborníci Craig Huxley a Mark Andrews.
Elt Forum je Slovenská komora angličtinárov, hlavným partnerom Asociácia jazykových škôl SR. Viac
informácií o podujatí je na stránke www.eltforum.sk.
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42. Veľká diskusia na TA3
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 17/05/2014; Hlavné správy; Pavol Kirinovič]
Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: "Televízia TA3 sa naplno pripravuje na voľby do Európskeho
parlamentu. Aj preto už zajtra odvysielame veľkú televíznu debatu, do ktorej sme pozvali zástupcov až
10 politických strán, ktorí nám povedia svoje plány, vízie a najmä to ako chcú reprezentovať Slovensko v
Európe. Tak ako pri predchádzajúcich voľbách aj teraz sme pripravili štúdio špeciálne pre túto
príležitosť."
Pavol Kirinovič, redaktor: "Stovky metrov káblov, špeciálne kulisy, desiatky ľudí a hodiny práce. Aj to sa
skrýva za prípravou diskusie televízie TA3 pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Tu
vám prinesieme z Ekonomickej univerzity v Bratislave už zajtra. Pozvanie prijali najhorúcejší
kandidáti z desiatich politických strán."
Igor Čekirda, výkonný riaditeľ TA3: "Televízia TA3 je spravodajskou televíziou a po voľbách do vyšších
územných celkov, po prezidentských voľbách samozrejme nemôže chýbať ani pri voľbách do
Európskeho parlamentu."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Nič neskrývame, všetko robíme úplne naplno, na priamo, transparentne,
tak aby sa kandidáti mohli prejaviť, ukázať, či sú naozaj pripravení zastupovať Slovensko v Európskom
parlamente a myslím, že takto to nerobí žiadne iné médium, len televízia TA3 a som na to veľmi hrdý, že
opäť sme trochu popredu."
Pavol Kirinovič: "Našich politických hostí však nebudú počas priameho prenosu svojimi otázkami grilovať
len naši moderátori, ale otázky pôjdu aj z publika, takže máme sa na čo tešiť."
Ivan Bielik: "My sme tu traja moderátori, takže ich vyspovedáme naozaj detailne, budú môcť klásť otázky
aj naši diváci tu v aule, ako som spomínal, študenti a podobne a budeme tu mať tú odbornú porotu, ktorá
na koniec ešte dá záverečné resumé ku každej jednej z tých tém, ktorú sme si zvolili."
Pavol Kirinovič: "Špeciálnu televíznu debatu odvysielame v rámci relácie V politike a začíname už zajtra
o 11.00 hodine."
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43. Najväčšia televízna debata
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 18/05/2014; Hlavné správy; Pavol Kirinovič]

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: "Televízia TA3 má za sebou jednu z najväčších televíznych
diskusií pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Ako jediná televízia sme pozvali desať
najhorúcejších kandidátov na europoslancov z desiatich politických strán. Kandidáti hovorili o aktuálnych
témach, plánoch a víziách. Všetci sa zhodli v jednom. Eurovoľby ktoré budú už o necelý týždeň, by sme
nemali podceňovať."
Pavol Kirinovič, redaktor: "Naša nedeľná debata s politikmi trvala dve a pol hodiny. Aula ekonomickej
univerzity v Bratislave, v ktorej nechýbalo množstvo divákov, študentov a hostí, sa tak na pár hodín
zmenila na štúdio TA3, aj oni sa počas živého vysielania zapájali do diskusie, a to svojimi otázkami.
Politici odpovedali, prečo sa rozhodli kandidovať za europoslancov, čo chcú pre Slovensko urobiť
a akým smerom by sa mal únia uberať."
Maroš Šefčovič (Smer-SD), kandidát na poslanca EP: "Bude potrebné vyvinúť veľkú energiu jednak na
uchránenie týchto slobôd, na ktoré sme si už zvykli, ale zároveň na využitie toho európskeho potenciálu
na to, aby naša ekonomika rástla ešte rýchlejšie, aby naši ľudia mali prácu."
Ivan Štefanec (SDKÚ-DS), kandidát na poslanca EP: "Či budú mať viac práce, lepšie vzdelanie, či budú
mať opravené cesty a chodníky, je to aj o tom, aj o tom sa rozhoduje na európskej úrovni."
Anna Záborská (KDH), kandidátka na poslankyňu EP: "Aj tá dnešná diskusia ukázala, tú širokú
rozmanitosť politických strán, veľkú rozmanitosť názorov a myslím, že pomohla Slovákom v orientácii."
Jozef Kollár (NOVA), kandidát na poslanca EP: "Určite to má pozitívny vplyv na informovanosť ľudí
a nielen tú čo boli prítomní na tejto diskusii v aule Ekonomickej univerzity, ale pevne verím, že aj pred
televíznymi obrazovkami."
Pavol Kirinovič: "V hľadisku bolo množstvo mladých ľudí. Zaujímal ich najmä prístup politikov k témam
nezamestnanosti či vzdelávania. Aj keď podľa niektorých boli politici príliš všeobecní, podobné diskusie
vraj mnohým môžu pomôcť pri rozhodovaní, komu dajú svoj hlas."
Študent: "Mladí ľudia nie sú úplne oslovení tými témami, nie všetci a väčšinou im chýba nejaká taká
nosná téma, ktorú by vedeli uchopiť a chytiť."
Martin Klus, politológ: "To je dôležité, aby aj mladí ľudia si uvedomili, že napríklad kvalita ich vzdelania
alebo kvalita možnosti uplatnenia sa je priamo závislá od toho, čo sa v Bruseli deje, a preto by mali
priamo ovplyvňovať túto agendu aspoň tými trinástimi poslancami, ktorých Slovensko posiela do
Bruselu."
Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka portálu Euractiv.sk: "Pre každého človeka logicky sú niektoré oblasti
dôležitejšie ako iné a podľa tých sa možno dá riadiť."
Pavol Kirinovič: "Najväčším problémom nadchádzajúcich volieb bude zrejme nízka účasť voličov.
Neočakávajú to len politici, ale aj odborníci. Aj preto sa ukazuje, že televízia TA3 má z pohľadu
informovania verejnosti nenahraditeľné miesto."
Igor Čekirda, výkonný riaditeľ TA3: "Máme pred sebou posledný týždeň pred voľbami, nuž a budúcu
sobotu si teda budeme voliť našich zástupcov do Európskeho parlamentu a televízia TA3 samozrejme
bude opäť pritom."
Pavol Kirinovič: "Aj preto už teraz pripravujeme na volebný deň špeciálne štúdia. Prídu zaujímaví hostia
a nebudú chýbať ani horúce informácie z volebných miestností. Samozrejme všetko naživo."
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44. Elena KOHÚTIKOVÁ
[Téma: Ekonomická univerzita; Miau; 09/05/2014; 05/2014; s.: 52,53,54,55; interview; Marcela
Heglasová]
text Marcela Heglasová foto Jozef Barinka
Kariéru si vedome nikdy nebudovala. Istý čas bolo jediným jej cieľom vychovať a materiálne zabezpečiť
svoje deti. Nadšenie, vytrvalosť a nepopierateľné odborné kvality jej však postupne otvárali dvere k
pozíciám, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi zastávali najmä muži.
V piatok popoludní, keď už väčšina zamestnancov vykročila cez turnikety v ústrety víkendu, je ešte
zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky v plnom pracovnom nasadení. Všade prítomné kvety a

fotografie detí a vnúčat na jej pracovnom stole vysielajú jednoznačný signál, že v tejto kancelárii úraduje
žena. Kým sa pustíme do rozhovoru, rýchlo ešte zabezpečí večeru pre svoju rodinu. ,,Aj taký je údel
ženy v riadiacej funkcii," dodáva so srdečným smiechom, ktorý sa v nasledujúcich minútach, ktoré s ňou
strávime, spontánne objaví ešte niekoľkokrát...
James Brown spieva v jednej zo svojich pesničiek ,,Iťs man s, man's world". Súhlasíte, alebo to z
perspektívy kancelárie na 22. poschodí v jednej z najúspešnejších bánk na trhu vyzerá dnes už inak?
Na toto asi neexistuje jednoznačná odpoveď. V tom ,,mužskom svete", ako ho nazývate, pracujem na
riadiacich pozíciách už takmer 23 rokov. Pravda, v čase, keď som do neho vstúpila, to bol naozaj čisto
mužský svet. Dnes je už zmiešaný, v bankovníctve pracuje v manažérskych pozíciách čoraz viac žien a
pribúda ich aj v predstavenstvách. Treba však povedať, že pokiaľ ide o systém manažovania a riadenia,
stále sa tu uplatňuje mužský princíp.
Ženy kvóty nepotrebujú. Nie sú postihnuté.
To znamená...
To znamená, že manažér ráno odíde z domu, príde domov neskoro večer a medzi tým sa môže
stopercentne venovať iba svojej práci. Pretože má doma vytvorené zázemie. Má postarané o jedlo, o
poriadok, o deti a má aj vyžehlené košele. Žena manažérka neustále vedie dva životy a plní dve úlohy,
medzi ktoré sa delí. Prvá je práca, druhá rodina. Videli ste ma pred chvíľou v akcii (úsmev), žena je
jednoducho ešte aj popri práci stále nútená čo najefektívnejšie zabezpečiť, aby rodina mala večer čo
jesť. Z tohto pohľadu sa manažérka narobí oveľa viac. V období, kedy reprodukčný proces nastáva
oveľa neskôr, je to pre ženy dosť veľké obmedzenie. Výsledkom je celoeurópsky trend, že na
vrcholových manažérskych pozíciách dnes stretávame viac ,,single" žien, ako ,,single" mužov.
Nie je to otázka voľby? Žena dnes predsa veľkú časť úloh, ktoré súvisia so starostlivosťou o rodinu,
môže delegovať.
Určite. Ale treba si tiež položiť otázku, či to tak ženy chcú. Z prieskumu, ktorý si robíme u nás v banke,
nám vyplynulo zaujímavé zistenie. Iba jedna tretina našich kolegýň má záujem usilovať sa o kariérny
rast. Pritom u mužov je to väčšina. Muž sa narodí a už mu hovoria, že bude prezidentom. Ale ešte som
sa nestretla s tým, že by niekto dievčatám, vrátane mojej vnučky, niekedy povedal: ty budeš raz určite
manažérkou. A nie je to o diskriminácii. Práve naopak. V podstate vedome vyhľadávame ženy, ktoré
majú záujem posúvať sa vpred a ak sú dobré, veľmi radi po nich siahneme všetkými desiatimi. Výsledky
nášho prieskumu nám však jednoznačne ukázali, že kariérny model a ambície žien sa zásadne zmenia,
akonáhle sa žena stane matkou. Keď sú ženy následne postavené pred voľbu, či budú pokračovať v
kariére, alebo sa sústredia na rodinu, väčšinou sa rozhodnú pre to druhé. Jednoducho, chcú si
materstvo a výchovu svojich detí užiť. Pochopiteľne, stretávam aj čoraz viac žien, ktoré zveria
starostlivosť o dieťa pestúnke. Ale je ich stále veľmi malé percento. V princípe dokážem pomenovať tri
základné dôvody, prečo ešte stále nemáme na vedúcich pozíciách viac žien. Ten prvý je žena sama.
Buď si nedôveruje, alebo nechce stráviť celý svoj život v práci. Druhý je partner. Ukazuje sa, že hoci sa
spoločnosť postupne mení, partner dnes ešte stále ťažko znáša, keď manželka zarába viac, alebo
pracuje na vyššej pozícii. A ten tretí sú deti a dobrovoľné rozhodnutie prispôsobiť svoj pracovný čas ich
potrebám.
Vy ste sa o kariéru top manažérky tiež vedome neusilovali. Akú ste mali predstavu o živote, kým sa vám
,,stala kariéra"?
Istý čas bolo pre mňa jediným cieľom dochovať moje detí do dospelostí a vytvoriť im materiálne
zázemie. Žiadnu inú veľkú predstavu o svojej profesionálnej budúcnosti som nemala. Som však typ,
ktorý si vždy vedel a vie nájsť radosť v každej práci, bez ohľadu na to, aká je a pristupovať k nej s
obrovským nadšením. Možno práve preto mala moja práca vždy nejakú pridanú hodnotu, vďaka čomu
som získavala možností, ktoré ma posúvali ďalej.
Kedy ste si po prvý raz uvedomili, že ste úspešná?
Pravdupovediac, neviem, čo je to úspech a stále si nemyslím, že som úspešná. Áno, niečo určite viem.
Ale každý deň zisťujem aj to, koľko toho neviem. Navyše, pracujem v oblasti, kde sa úspech nemeria
tým, koľkokrát vystúpite v televízii, aký návrhár vás oblečie, alebo koľkokrát niekto napodobní váš štýl.
Každopádne, ak sa na to pozrieme inak, tak možno prvé zadosťučinenie som pocítila, keď mi v roku
1991 šéf Štátnej banky československej zveril pozíciu riaditeľky odboru, pričom v pražskej centrále
dovtedy tieto pozície zastávali iba muži. Išla som do nominácie s tým, že ako ženu ma predsa do tej
funkcie nikdy nevymenujú. A stalo sa. Vtedy ešte nik neriešil žiadne kvóty, takže jediný dôvod, prečo
som tú prácu získala, musel byť ten, že si ma niekto všimol, preťukol a povedal: môžete jej to dať, ona to
zvládne.

Boli ste prvou ženou v Bankovej rade a prvou viceguvernérkou NBS. Ako sa vám podarilo infiltrovať
medzi mužov? Vznikli nejaké problémy?
Neviem, či mali nejaké oni, ale ja som nepociťovala žiadne (smiech). Kolegovia mi otvárali dvere, dali mi
dolu kabát a skladali mi komplimenty, keď som dobre vyzerala. To sa mi páčilo. V tom najpozitívnejšom
slova zmysle mi dávali pocit, že som žena a ja som sa aj vedome usilovala ženou byť. Aj preto nosím do
práce zásadne iba sukne (smiech).
V jednom rozhovore ste povedali, že žena by aj na vedúcej pozícii mala zostať vždy ženou, so všetkými
svojimi silnými stránkami a slabosťami. Aké slabosti ste mali na mysli?
My, ženy, ich máme hneď niekoľko. Máme obrovský zmysel pre detail, ale mnohokrát práve kvôli tomu
strácame fokus na celok. Muži si vedia udržať nadhľad. Túto našu určitú slabosť sa musíme naučiť
prekonať. Sme tiež náchylné trápiť sa každým malým neúspechom. Mojou veľkou slabosťou je
netrpezlivosť, ktorá sa zvykne manifestovať impulzívnosťou. Netvrdím, že je to dobré a snažím sa ju
ovládať, ale nie vždy sa mi to podarí. Jednu veľkú slabosť sa mi už, našťastie, podarilo eliminovať
(úsmev). Spočiatku som kolegom veľa skákala do reči. Potom jeden kolega nabral odvahu a povedal mi:
Elena, ty si perfektná baba, ale prečo to robíš? Preboha, prestaň s tým! A odvtedy, keď videl, že sa
chystám nadýchnuť a spustiť, položil mi ruku na nohu a ja som vedela, že mám čušať. Za túto lekciu
som mu veľmi vďačná. A jednu ženská slabosť som sa vždy snažila potlačiť - ženy sa ľúbia rozplakať...
Muži to nemajú radi a nevedia s tým zaobchádzať. Preto keď zažívam nejaké veľké sklamanie, radšej
vybuchnem (smiech).
Akú úlohu zohrali na vašej kariérnej ceste muži?
Muži boli a sú pre mňa obrovskou inšpiráciou. Prvým bol určite môj nebohý manžel. Aby ste rozumeli,
ekonómiu som študovala z rozhodnutia rodičov. Bola som síce vzorový študent, ktorý dostával najvyššie
prospechové štipendium a skončil s červeným diplomom, ale to bola tiež moja jediná motivácia. Nebola
v tom žiadna vášeň. Môj muž bol tiež ekonóm a vždy, keď sme mali večer nejakú ekonomickú dišputu,
začal mi odhaľovať úplne iné stránky ekonómie. Raz mi povedal, že lekár vylieči v živote iba pár ľudí,
ekonóm však vraj dokáže vyliečiť celé hospodárstvo. To ma fascinovalo. Začala som ekonómiu vnímať
ako živý organizmus a pochopila som, že je krásna. Druhý muž na mojej ceste bol celkom isto šéf mojej
kandidátskej práce na SAV, nebohý pán Hlavatý. Keď mi tragicky zahynul muž a ja som chcela celú
kandidatúru hodiť za hlavu a ísť robiť niekam, kde zarobím viac peňazí, povedal mi: ,,Nie, Elenka, vy to
PhD. skončíte, skončíte ho načas a budem na vás prísny." A tak sa aj stalo. Dodnes som mu vďačná, že
nepodľahol môjmu smútku a donútil ma vydržať. A určite veľmi dôležitú úlohu na mojej profesionálnej
ceste zohrali aj všetci ostatní moji šéfovia. Musím povedať, že som mala na nich šťastie. Od každého z
nich som sa niečo naučila.
Aká je cena za úspešnú kariéru?
Dosť vysoká. Bolo dlhé obdobie, kedy som ako Elena Kohútiková - ako žena so svojimi záujmami a
potrebami - neexistovala. Existovala len Elena Kohútikova - manažérka a matka. V tomto období som
pociťovala obrovské výčitky, že nedávam dosť ani robote, ani rodine. Robota sa dala dohnať, keď deti
zaspali, ale čas, ktorý som kvôli práci dlžila deťom, už nie. Našťastie to deti aj nejako zocelilo a máme
spolu krásny vzťah. Čiže v konečnom dôsledku sa moje vtedajšie obavy nenaplnili a našu rodinu to ešte
posilnilo.
Čo by ste odporučili ženám, ktoré sa rozhodnú cielene budovať svoju kariéru?
Určite by som im odporučila, aby si ju budovali v tom, čo milujú. Takto sa im kariéra bude budovať
takmer sama od seba. A ak môžu a majú s kým, nech si založia aj rodinu. To je hodnota, ktorú po čase
určite ocenia. Osobne sa každý týždeň nesmierne teším na víkend, keď ku mne prídu dcéry s
vnúčatami. To je moja odmena a relax. Zabudnem pri nich na celú robotu. Dôležitú úlohu tu,
samozrejme, zohráva aj zamestnávateľ. Je na ňom, aby vytvoril pre ženu, ktorá sa rozhodne plniť si
úlohu celospoločenského významu, adekvátne podmienky.
Čo v tomto ohľade robí vaša banka?
So ženami, ktoré nám odišli na materskú dovolenku, zostávame v kontakte. Môžu chodiť na strategické
porady odborov, spoločenské akcie, dostávajú newslettery, aby vedeli, čo sa v banke deje, môžu
hocikedy prísť na stretnutie s nadriadeným. Po návrate z materskej im v prípade záujmu umožňujeme
pracovať po určité obdobie na kratší pracovný úväzok, nenaháňame ich hneď na školenia, skôr ich
zverujeme do starostlivosti koučom. Jednoducho, snažíme sa im pripraviť čo najpohodovejší návrat do
bankového prostredia. Rodičom poskytujeme príspevky na letné tábory a rôzne iné drobné ,,úľavy",
napríklad aby mohli byť celý deň doma s dieťaťom, keď ide prvý raz do školy, alebo odísť skôr domov

pred sviatkami. Mamičky s deťmi však nie sú jedinou skupinou, na ktorú sa zameriavame. V súčasností
sústreďujeme čoraz väčšiu pozornosť aj na naše zamestnankyne vo veku nad 50 rokov. Samozrejme, z
pozície zamestnávateľa nemôžeme vyriešiť všetko, ale snažíme sa krok po kroku otvárať rôzne otázky a
ponúknuť maximum. Záleží nám, aby ženy cítili, že máme o ne záujem aj nad rámec bežného vzťahu
zamestnávateľ - zamestnanec.
Potrebujú ženy kvóty?
Nie som zástanca kvót. A vysvetlím aj prečo. Po prvé, či žena chce, alebo nechce rozvíjať svoju kariéru,
je to jej rozhodnutie. Spoločenské povedomie je dnes iné. Ženy už nie sú diskriminované, naopak, tie
šikovné doslova vyhľadávame. Zastávam názor, že najlepší je zmiešaný kolektív. Ženy vnášajú do
biznisu cit, zmysel pre situáciu, alebo ak chcete, nejaký ten šiesty zmysel. Mnoho vecí vidia inak, ako
muži, a vzájomne sa veľmi dobre dopĺňajú. Verím, že viac žien v riadiacich orgánoch firiem dokáže
zmeniť spôsob mužského riadenia a vniesť do neho aj ženský princíp. A že sa vďaka tomu na ženy
začneme pozerať nielen ako na pracovníkov, ale že začneme vnímať aj ich celospoločenskú úlohu v
rámci rodiny. Zaviesť len kvóty bez ničoho, je nič. Povedzme si otvorene: máme zázemie pre to, aby
ženy mohli prijímať takéto výzvy? Majú na to priestor? Máme dosť škôlok, jaslí, inštitúcií pre
popoludňajšie aktivity, máme dosť starých rodičov? A zmenilo sa niečo v chápaní toho, ako má
manažérsky systém vyzerať? Zatiaľ sa zmenilo iba veľmi málo - hlavne v mestách vidíme oveľa vyššiu
participáciu otcov na výchove detí, ako to bolo za mojich čias. A ďalšia vec, ktorá sa prieči zdravému
rozumu: prečo chceme zavádzať kvóty v súkromnej sfére? Prečo ich nezavádzame v parlamente, vo
vláde, tam, kde sa prijímajú zákony a kde sa formuje podnikateľské prostredie? Majme viac žien v
parlamente a vo vláde, ktoré si ,,užijú" to, že budú sedieť v parlamente a prijímať zákony, kým na ne
čakajú doma deti a budú sa snažiť, aby sa niečo zmenilo. Ja si veľmi vážim, že všetko, čo som dosiahla,
som dosiahla preto, že niekto vo mňa vložil dôveru. A nie preto, že by som niekde naplnila nejakú kvótu.
Keby mi dnes niekto ponúkol miesto v dozornej rade, len aby naplnil kvótu, asi by som sa veľmi urazila.
Ženy nie sú minoritná časť spoločnosti a nie sú ani postihnuté. Preto by sme o nich nemali rozhodovať v
percentách a číslach.
ELENA KOHÚTIKOVÁ
- V roku 1977 ukončila štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
- Do roku 1982 pracovala v ZŤS Dubnica.
- Neskôr pôsobila 8 rokov v Ekonomickom ústave SAV v Bratislave, kde získala aj titul PhD.
- Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, kedy prišla pracovať do Štátnej banky Československej v
Bratislave.
- Po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku banky.
- O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku Bankovej rady NBS.
- Od marca 2000 - celé 6-ročné funkčné obdobie - zastávala post viceguvernérky NBS, kde zodpovedala
za riadenie menovej politiky, operácie na voľnom trhu, riadenie devízových aktív a manažment rizika,
riadenie úseku informatiky a odboru výskumu.
- Centrálnu banku navonok zastupovala najmä v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a
finančnú politiku (EFC), bola členkou Výboru pre medzinárodné vzťahy v Európskej centrálnej banke
(IRC), alternátom guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a Svetovej banke,
členkou Výboru OECD pre ekonomickú politiku ako aj členkou poradného grémia pri Výbore európskych
regulátorov cenných papierov.
- Aktívne spolupracovala aj na vstupe Slovenska do eurozóny tak vo funkcii viceguvernérky NBS, ako aj
pri reálnom zavádzaní eura na Slovensku a vo VÚB.
- Vo VÚB banke pôsobí od októbra 2006. Najskôr ako členka predstavenstva a vrchná riaditelka Úseku
finančných a kapitálových trhov, od marca 2009 ako zástupkyňa generálneho riaditeľa, zodpovedná
predovšetkým za oblasti: riadenie rizík, financovanie, plánovanie a kontroling, platobný styk, informačné
technológie, compliance, prevádzkové služby.
- Patrí k najväčším odborníkom na problematiku eura na Slovensku.
- Je nositelkou mnohých ocenení. V rokoch 2012 a 2013 získala cenu časopisu Forbes Top žena v
slovenskom biznise, v roku 2012 jej Hospodárske noviny udelili 1. miesto v rebríčku TOP 10 žien
slovenského biznisu, v roku 2012 získala Zlatý biatec za prínos k bankovej kultúre v Slovenskej
republike a v roku 2013 i Zlatú pamätnú medailu, udelenú za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
- V januári 2014 jej prezident Slovenskej republiky udelil vysoké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta
Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva Slovenskej
republiky.
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45. Voľby do parlamentu EÚ 2014

[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 11:00; 18/05/2014; V politike; z domova; Natália Fónod Babincová,
Peter Bielik, Barbara Túrosová]
Natália Fónod Babincová, moderátorka: "Vážené dámy a páni, televízia TA3 vám ponúka ďalšiu zo
svojich predvolebných diskusií. Sme radi, že ste opäť s nami."
Peter Bielik, moderátor: "Po voľbách do vyšších územných celkov a prezidentských voľbách vám dnes
ponúkame diskusiu k voľbám do Európskeho parlamentu. Veľmi si vážime možnosť, že na tento účel
môžeme byť v krásnej novej aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako sami o malú chvíľu uvidíte,
je celkom slušne zaplnená. V publiku je naša kolegyňa Barbora Túrosová."
Barbara Túrosová, moderátorka: "Dobrý deň. My sa do diskusie budeme zapájať s odborníkmi na slovo
vzatými, ktorí nám pomôžu s hodnotením samotnej debaty. Naše pozvanie prijala Zuzana Gábrižová,
šéfredaktorka portálu EurAktiv. Dobrý deň."
Zuzana Gábrižová, portál EurActiv (hosť v štúdiu): "Dobrý deň."
Barbara Túrosová: "Politológ Michal Horský. Dobrý deň."
Michal Horský, politológ (hosť v štúdiu): ""
Barbara Túrosová: "A politológ Martin Klus. Pekný deň aj vám."
Martin Klus, politológ (hosť v štúdiu): "Pekný deň prajem."
Barbara Túrosová: "No a keďže sa v predvolebnej kampani apeluje na mladých ľudí, aby neboli
ľahostajní a prišli k volebným schránkam, svoju otázku našim dnešným hosťom bude môcť položiť aj
naše mladé publikum. Sú to najmä študenti žurnalistiky, medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.
A samozrejme v publiku máme aj priaznivcov jednotlivých kandidátov, tí sa ale do diskusie zapájať
nebudú, keďže prišli podporiť svojho konkrétneho favorita."
Natália Fónod Babincová: "Barbara, ďakujeme. Poďme si teraz predstaviť našich dnešných
diskutujúcich. Začíname skraja po mojej pravici. Pán Jozef Viskupič."
Jozef Viskupič, kandidát na poslanca EP (OĽaNO, hosť v štúdiu): "Dobrý deň. Krásnu nedeľu."
Natália Fónod Babincová: "Dobrý deň. Jozef Viskupič je poslancom Národnej rady a členom Výboru pre
európske záležitosti. Zároveň pôsobí aj vo výbore pre kultúru a médiá. Do Európskeho parlamentu
kandiduje za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti."
Jozef Viskupič: "Ďakujem za predstavenie."
Peter Bielik: "Samozrejme, prítomní diváci môžu zatlieskať. V aule Ekonomickej univerzity je s nami aj
pán Jozef Kollár. Pán Jozef Kollár je poslancom Národnej rady, v ktorej zastáva aj funkciu podpredsedu
Výboru pre financie a rozpočet. Zároveň je vedúcim delegácie Národnej rady pri OECD v Paríži. Je
kandidátom strany NOVA. Vitajte."
Jozef Kollár, kandidát na poslanca EP (NOVA, hosť v štúdiu): "Pekný deň divákom TA3."
Natália Fónod Babincová: "Hneď vedľa zaujal svoje miesto pán Ján Oravec. Dobrý deň aj vám."
Ján Oravec, kandidát na poslanca EP (SaS, hosť v štúdiu): "Príjemné nedeľné predpoludnie."
Natália Fónod Babincová: "Ján Oravec je prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska. V roku 2004
sa stal členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli a v roku 2013 sa stal členom
jeho predsedníctva. Kandiduje za stranu Sloboda a Solidarita."
Ján Oravec: "Ešte raz dobrý deň."
Peter Bielik: "Jedinou dámou medzi dnešnými diskutujúcimi je pani Anna Záborská. Pani Anna Záborská
je v súčasnosti poslankyňou Európskeho parlamentu, okrem iného aj predsedníčkou výboru pre práva
žien a rodovú rovnosť. V minulosti bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky. Je kandidátom
Kresťanskodemokratického hnutia. Vitajte."
Anna Záborská, kandidátka na poslankyňu EP (KDH, hosť v štúdiu): "Dobrý deň prajem. Ďakujem za
pozvanie."

Natália Fónod Babincová: "Vítame aj ďalšieho z diskutujúcich. Pán Maroš Šefčovič."
Maroš Šefčovič, kandidát na poslanca EP (Smer-SD, hosť v štúdiu): "Ďakujem veľmi pekne za
pozvanie."
Natália Fónod Babincová: "Maroš Šefčovič je v súčasnosti podpredsedom Európskej komisie a
komisárom pre inštitucionálne vzťahy a administratívu. V minulosti pôsobil ako slovenský veľvyslanec v
Izraeli a pri Európskej únii. Je kandidátom strany Smer-SD. Vitajte."
Maroš Šefčovič: "Príjemnú nedeľu."
Peter Bielik: "Pozvanie do diskusie prijal aj pán Ivan Štefanec. Ten je poslancom Národnej rady
Slovenskej republiky v pozícii podpredsedu Výboru pre európske záležitosti. V minulosti bol, okrem
iného, aj prvým splnomocnencom vlády pre zavedenie eura. Je kandidátom strany SDKÚ-DS. Dobrý
deň."
Ivan Štefanec, kandidát na poslanca EP (SDKÚ-DS, hosť v štúdiu): "Pekný deň všetkým."
Natália Fónod Babincová: "Na pódiu vítame aj pána Pála Csákyho. Pál Csáky je bývalým podpredsedom
vlády a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V minulosti bol členom Parlamentného
zhromaždenia Rady Európy a spoločného výboru Národnej rady a Európskeho parlamentu. Je
kandidátom Strany maďarskej komunity. Dobrý deň, vitajte."
Pál Csáky, kandidát na poslanca EP (SMK, hosť v štúdiu): "Pekný deň prajem. Jó napot kivánok."
Peter Bielik: "Na diskusnom pódiu vítam aj pána Andreja Danka. Ten je ako právnik zapísaný v zozname
advokátov Slovenskej advokátskej komory. Svoje znalosti využíva aj v dozorných radách významných
spoločností v oblasti energetiky a bánk, je predsedom a kandidátom Slovenskej národnej strany. Dobrý
deň."
Andrej Danko, kandidát na poslanca EP (SNS, hosť v štúdiu): "Dobrý deň."
Natália Fónod Babincová: "Na našom diskusnom pódiu vítame aj pána Zsolta Simona. Pán Zsolt Simon
v minulosti dvakrát zastával post ministra pôdohospodárstva. V súčasnosti pôsobí v Národnej rade ako
poslanec vo Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Je kandidátom strany Most-Híd. Dobrý
deň."
Zsolt Simon, kandidát na poslanca EP (Most-Híd, hosť v štúdiu): "Pekný deň prajem."
Peter Bielik: "No a desiatku našich diskutujúcich dopĺňa pán Sergej Chelemendik, ktorý je bývalým
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň autorom a vydavateľom pomerne veľkého
množstva kníh, ktoré sa zaoberajú zahraničnou a domácou politikou. Do Európskeho parlamentu
kandiduje za stranu Národ a Spravodlivosť. Dobrý deň."
Sergej Chelemendik, kandidát na poslanca EP (NaS, hosť v štúdiu): "Dobrý deň prajem."
Natália Fónod Babincová: "Dámy a páni tu v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj vy, milí
diváci pri televíznych obrazovkách TA3, tak toto sú naši dnešní diskutujúci. Poďme si teraz spolu overiť
ich pripravenosť zastupovať Slovenskú republiku na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Dáma a
páni, do diskusie sa môžete voľne hlásiť, je to otvorené. Začneme teda našou prvou témou, okruhom
otázok. Sú nimi samotné voľby do Európskeho parlamentu, samotné aj ich vnímanie občanmi a rastúci
euroskepticizmus."
Peter Bielik: "Naša prvá otázka teda znie, dáma a páni, ako vnímate to, že hoci Slováci patria medzi
najväčších eurooptimistov, v kľúčových situáciách sa náš záujem o Úniu neprejaví a všetko, čo sa deje v
Bruseli, nám pripadá byť také akési vzdialené? Pán Šefčovič sa hlási prvý. Nech sa páči."
Maroš Šefčovič: "Ďakujem veľmi pekne. Naozaj si myslím, že je potrebné o týchto témach diskutovať. A
chcem sa veľmi pekne poďakovať aj televízii TA3, že vlastne nám umožňuje takúto diskusiu aj medzi
sebou, ale hlavne aj so študentmi, s mladými ľuďmi v aule a prostredníctvom obrazoviek aj s televíznymi
divákmi. A to z toho dôvodu, že tento fenomén už aj dostal svoje meno, nazýva sa slovenským
paradoxom, že z jednej strany sme ako krajina pomerne veľkí eurooptimisti, azda najsilnejšiu podporu
má euro práve v našej krajine, avšak k voľbám chodí veľmi málo ľudí. A tá percepcia, ktorú ste
spomínali, že ten Brusel sa nám zdá, ako keby bol veľmi vzdialený, tak naozaj musím povedať, že aj v
kontaktoch s občanom sa potvrdzuje. No a určite, keď analyzujeme tie príčiny, tak vždy treba začať od
seba. Myslím si, že je potrebné viac týchto tém prinášať do Slovenskej republiky, rozmieňať tie veľké
európske témy na drobné, čo to znamená, Európska únia pre každodenný život ľudí, čo to znamená pre

mladých ľudí, aby mohli cestovať a študovať v zahraničí, čo to znamená pre strednú generáciu, keď idú
niekde na dovolenku, aby nemuseli platiť taký vysoký účet za telefón, ale takisto čo to znamená aj pre
staršiu generáciu, ktorá si ešte veľmi dobre pamätá, ako museli čakať na hraničných priechodoch, keď
od nich žiadali víza, alebo chceli, aby sa im ukázal pas. No a určite je potrebné sa týmto témam venovať
nielen pár týždňov pred voľbami, ale najlepšie by bolo, aby to bol taký kontinuálny proces, aby sa naozaj
venovali týmto témam v podstate počas celého obdobia. A viem, že nie vždy to je jednoduché, nie vždy
je dostať sa... nie je jednoduché dostať sa do médií s týmito témami. No a som presvedčený, že aj táto
diskusia prispeje k tomu, aby sme mali na Úniu trošku lepší, priamejší, a takisto aj taký praktickejší
pohľad. A som presvedčený, že kolegovia mi v tom pomôžu. Ďakujem pekne."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme. Pán Štefanec, vy ste sa, áno, hlásili hneď po pánovi Šefčovičovi.
Teda aký je váš názor na tento slovenský paradox?"
Ivan Štefanec: "Naozaj je to zaujímavá situácia, pretože dvakrát Slováci takpovediac vyhrali tú súťaž o
najnižší počet ľudí, ktorí sa zúčastnili eurovolieb. Uvidíme, ako to bude teraz. Ale je dôležité hovoriť o
európskych témach dennodenne, pretože to sú témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Je to ozaj o tom,
či bude viac pracovných príležitostí, lepšie vzdelanie, či budeme mať lepšie služby od verejných
inštitúcií. To sú dennodenné témy, ktoré sa preberajú aj na európskej úrovni. Preto vítam naozaj každú
príležitosť hovoriť na túto tému. A najmä z posledných týždňov, kedy som sa stretol naozaj s mnohými
ľuďmi, mám mierne pozitívny pocit, že sa zaujímajú viac o to, čo im Únia prináša. Na jednej strane treba
povedať, že viac ľudí si uvedomuje, že sa u nás nemôže stať to, čo sa deje za hranicami momentálne na
Ukrajine, že cítia tú potrebu európskej spolupráce a oceňujú mier, bezpečie, stabilitu, na druhej strane
všetci by sme si želali najmä viac pracovných príležitostí. A preto považujem za najdôležitejšie hovoriť o
ekonomických témach a ekonomickom rozvoji Únie."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme pekne."
Peter Bielik: "Registrujeme ďalšie poradie. Hlásila sa pani Záborská, potom pán Viskupič, pán Kollár,
pán Simon, pán Danko a pán Csáky. Pani Záborská, nech sa páči. Aj pán Chelemendik neskôr. Nech sa
páči. Pán Oravec."
Anna Záborská: "Ďakujem veľmi pekne. Treba si povedať, aj keď si sypeme popol na hlavu, že my sme
na konci toho rebríčka, ale keď si pozrieme všetky členské štáty Európskej únie, tak vidíme, že je tam
markantný rozdiel medzi starými členskými krajinami a tými, ktoré vstúpili po roku 2004 - vo všetkých
nových členských krajinách je významne nižšia účasť vo voľbách ako v tých starých. A myslím si, že tu
treba hľadať príčinu aj v tom období pred pádom Berlínskeho múru. Ostatné krajiny vlastne sa zžili s
tvorbou Európskej únie, oni ju tvorili, oni postupne prijímali proste všetky tie nariadenia a smernice,
kdežto my sme už prišli do niečoho, čo bolo hotové a možno nám potrvá nejakú chvíľu, kým to
zoberieme ako každodenný život. Preto naši občania možno viacej dôverujú tej Únii a menej si myslia,
že môžu svojou účasťou ovplyvniť, čo sa v Európskej únii deje. Určite informácií by mohlo byť viacej zo
strany poslancov, ktorí sme boli v Európskom parlamente, môžem povedať, že sme urobili maximum,
sme skutočne každý voľný čas využili stretávaním sa s občanmi. Ešte možno by, vidím tu čiastočne
rezervu v tom, ako domáce politické strany venujú pozornosť európskej politike, či tie sú dostatočne
stotožnené aj s tým, čo sa deje v Európe, alebo myslia len, alebo v prevažnej miere na slovenskú
politiku."
Natália Fónod Babincová: "Áno, to je otázka do pléna. Pokračujeme pánom Jozefom Viskupičom.
Chcem sa vás ešte tak doplňujúco opýtať. Teda ako dosiahnuť to, aby sa ľudia naozaj zaujímali o tie
rozhodovacie procesy? Ako ich vtiahnuť? Pretože v podstate tá koncovka sa ich skôr či neskôr dotkne.
Ako to vnímate?"
Jozef Viskupič: "Myslím si, že aj v tomto predvolebnom čase a za ten možno krátky čas, čo mám
možnosť sledovať, alebo čiastočne vstupovať do niektorých tém, je treba povedať jednu a zásadnú vec,
a to je, že mala by už raz zaznieť pravda aj o témach Európskej únie verzus národné štáty, národné
štáty verzus Únia. A tam máme my jeden zásadný postoj, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, že
stranícke projekty, ktoré fungujú na úrovni členského štátu, ako na Slovensku, ako keby vyciciavali
Slovensko. Na európskej úrovni sa navyše tieto stranícke projekty ukryli v Európskom parlamente do
frakcií a superpolitických strán a podľa náš ničia projekt Európskej únie. Jedno zdá sa, že či dáme hlas
Smeru, SDKÚ, KDH, deň po voľbách prídu do politických strán, superpolitických strán, frakcií, a
spoločne hlasujú, spoločne ničia projekt Európskej únie. Čudnou..."
Natália Fónod Babincová: "Ale zostaňme..."
Jozef Viskupič: "Oni sa spoja čudnou veľkou koaličnou dohodou a takto ako mocenské centrum ovládajú
Úniu, hlasujú spolu. A toto, si myslím, že..."
Natália Fónod Babincová: "Tam sa ešte dostaneme, k tým rozdeleniam kompetencií."

Jozef Viskupič: "...že je ten rozpor, prečo ľudia chcú Európsku úniu, a na druhej strane ako keby trestali a to je vo veľkých a mnohých rozhovoroch s ľuďmi na Slovensku - ako keby trestali politikov tým, že sa
nezúčastňujú volieb. Tento..."
Natália Fónod Babincová: "Nie je to aj o tom, že..."
Jozef Viskupič: "Tento rozpor medzi Úniou a úniou, ktorá mala svoje vízie a ciele, a tým, ako ich
reprezentujú politici aj z národnej úrovne, sa veľmi ťažko vysvetľuje. A ten autentický mandát, ktorý sa
ako keby rozplýval vo frakciách a v predsedoch, je to, prečo sa ľudia nechcú zúčastniť volieb."
Natália Fónod Babincová: "Nie je to aj o tom, že uznáte, že asi väčšina ľudí to vníma ako zahraničnú
politiku, to, čo sa udeje v Bruseli, nie ako domácu? V podstate ten dopad je aj na domácu politiku. Čiže
poďme z toho pohľadu, ako tí... Ja rozumiem vám, to je rozdelenie kompetencií, k tomu sa ešte
podrobnejšie dostaneme. Ale ako nejakým spôsobom apelovať na ľudí, alebo ich zapojiť do toho, aby to
vnímali ako súčasť kvázi aj domácej politiky?"
Jozef Viskupič: "Hovorím, že tých príčin bude celý list. Jeden je, niekto hovorí o nešťastnom volebnom
cykle, v rámci posledného polroka zhruba toto budú piate voľby. Hovorí sa presne to, čo vy hovoríte, že
ako keby tá politika Európskej únie nie dobre sa predávala na domácu úroveň, to hovorili predrečníci. A
ja som sa snažil pomenovať tú bazálnu časť, že aj musí byť tá politika autentická, to znamená, že na
európskej úrovni by takisto mali vznikať témy, ktoré trápia ľudí. Od Makova po Sninu, alebo od
Humenného po Skalicu visí nad Slovenskom jedna veľká otázka – kedy bude lepšie? A teraz máme
volebné programy, ktoré čiastočne vychádzajú z volebných programov tých superpolitických strán,
volajme ich teda frakcie, a zároveň sa tam ľudia nevedia nájsť. Jeden budúci, alebo kandidát na
budúceho šéfa komisie vidí po hranicu západného Nemecka, trápi ho problém chudoby, že ľudia žijú z
tisíc až dvetisíceurových platov. No tak by som ho rád upozornil, že Únia končí na východnej hranici
Slovenska a tu trápi problém platov, ktoré sú rátané na tristo až päťsto eur. A toto podľa mňa reformuje
projekt Európskej únie. A deformuje ho natoľko, že vznikajú tendencie, aby tento projekt končil a aby
národné štáty zastávali svoju obhajobu ako národné štáty, pretože Únia sa vyčerpáva, lebo ich
reprezentácia vôbec nevníma na pôde Európskej únie."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Ďalší v diskusii. Pán Kollár. Pán Kollár má slovo."
Jozef Kollár: "Ďakujem pekne za slovo. Skúsme si teraz pomenovať pravým menom, kde ležia tie tri
kľúčové príčiny toho, čo sa tu nazýva európsky paradox a toho neslávneho rekordu Slovenskej republiky
vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 a 2009, keď sme skončili úplne na chvoste účasťou
spomedzi všetkých členských krajín. Ja tie príčiny vidím v troch kľúčových oblastiach. Prvá oblasť je
spojená s tým, že tu politici, ktorí sú aj na Slovensku po roku osemdesiatdeväť, ako keby aj ich
pričinením sa tu vytvoril dojem, že voľby do Európskeho parlamentu dostali prívlastok druhoradé.
Vytvára sa tu falošný dojem, že Európska únia sa kvality života ľudí na Slovensku netýka. Uvediem
jeden jediný oficiálny údaj nemeckého ministerstva spravodlivosti, ktorý hovorí o tom, že až
osemdesiatpäť percent zákonov, ktoré formálne sa schvaľujú v národných parlamentoch, pochádza z
pier bruselských úradníkov. To je úplne jasné tvrdé číslo a tvrdá odpoveď na to, či sa Európska únia
kvality života ľudí aj na Slovensku týka, alebo nie, či sa týka kvality podnikateľského prostredia, alebo
nie. Tvrdím, že už dnes sa ho dotýka významne a bude sa ho dotýkať stále viac. Druhá príčina nízkej
účasti na voľbách do Európskeho parlamentu je v tom, čo ja nazývam informačná asymetria,
zrozumiteľne informačná nerovnosť medzi objemom a kvalitou informácií, ktoré na jednej strane má
päťstoštyri miliónov ľudí v Európskej únii, a v rámci toho päť a pol milióna Slovákov, a na druhej strane
objemom a kvalitou informácií, ktoré majú k dispozícii decision makeri, alebo tí, tie politické elity, ktoré
prijímajú rozhodnutia. Pokiaľ sa tieto nožnice v tejto informačnej asymetrii nezačnú pomaličky zatvárať,
tak sa potom nečudujme, že sme v tom stave, v akom sme. A tretia kľúčová príčina nízkej účasti vo
voľbách je tá... My sme teraz brázdili tri mesiace Slovensko a tiež sme sa stretávali s množstvom
mladých ľudí na stredných školách a na univerzitách. A v každom tom auditóriu som položil jeden
vedomostný test, jednu otázku. A pýtal som sa ľudí, mladých ľudí, podotýkam, aby vymenovali úplne
spontánne trinástich súčasných europoslancov zo Slovenska. Maximálne číslo, po ktoré sme sa
dopracovali, bolo číslo šesť z tých trinástich. Podotýkam, že to nie je chyba tých mladých ľudí, ale je to
chyba trinástich súčasných slovenských europoslancov, že o nich takmer vôbec na Slovensku päť rokov
nikto nepočul. A kde je príčina? No príčina je v tom, že naši europoslanci – nie všetci, nechcem
paušalizovať – ale niektorí z nich sa naozaj zapodievali problematikou chovu tresky v Severnom mori,
túlavých psov v Rumunsku. Ja netvrdím, že mi je ľahostajná kvalita života psov na predmestí Bukurešti,
ale predsa len sa domnievam, že slovenskí europoslanci by mali riešiť úplne, úplne iné témy, pretože
nám unikajú miliardy eur. Preberá Slovenská republika na seba obrovské záväzky, ktoré bude mať na
svojom krku a v svojom batohu mnoho generácií ešte, ktoré prídu po nás. Takže v týchto troch
oblastiach vidím príčinu nízkej účasti v eurovoľbách."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Registrujeme ďalších prihlásených. Ale keď už ste s tým začali, pán

Kollár, vy by ste vedeli vymenovať trinástich našich europoslancov?"
Jozef Kollár: "Určite áno. Ja, keď som si ten vedomostný test urobil, tak budem teraz poctivý a úprimný,
došiel som po číslo dvanásť. Vypadlo mi jedno meno, potom som ho musel vygoogliť - aj tento
prostriedok je potrebné občas použiť - a to bol pán Mészáros, ktorý myslím kandidoval pred piatimi rokmi
za SMK. Takže dvanásť."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Ďalší do diskusie sa hlásil pán Zsolt Simon. Nech sa páči. Pán Danko
neskôr, ďakujem."
Zsolt Simon: "Ďakujem pekne. V prvom rade ja osobne si myslím, že nízka účasť občanov vo voľbách do
eurovolieb je v prvom rade preto, lebo jediná kampaň tu bola pred naším vstupom, čo nám Európska
únia dáva. Od tej doby naši občania dostávajú len samé negatíva, za čo všetko môže Európska únia.
Ako ľudia cítia sa byť Európanmi, ale na druhej strane nechcú sa zúčastniť volieb, podľa mňa, kde majú
prijímať množstvo negatívnych informácií. Jedna aj z mojich úloh, alebo poslancov Mostu-Híd, keď sa
dostaneme do europarlamentu, bude, aby sme poukázali na to, že aké nezmysly sa prijímajú na
národnej úrovni, s čím Európska únia nemá nič spoločné, len mnohokrát aj slovenskí úradníci sú ochotní
sa zakryť tým, že to nie ja, ale Brusel. Mám s tým vlastné skúsenosti, keďže som bol dvakrát ministrom.
A práve aj táto oblasť by mala prispieť tomu, aby ľudia sa viac zaujímali o tú Európsku úniu. Je faktom,
moji predrečníci povedali, že Európska únia nám, členstvo v Európskej únii nám dáva možnosť
slobodného cestovania, mladým študovanie v zahraničí, ale nie je to automatické. Za tú Európsku úniu,
aby sme ju udržali pokope, musíme robiť. A nestačí len povedať, čo Európa nám dáva negatívne, ale
treba povedať aj, čo Európska únia nám dáva pozitívne. Keď zhodnotím za posledných desať rokov
väčšinu investícií v našich mestách a obciach, či renovácia námestí, chodníkov, oprava ciest, alebo
modernizácia železníc, alebo mohol by som menovať mnoho ďalších oblastí, sú financované práve z
prostriedkov Európskej únie. Najexaktnejšie je to možno znázorniť na peniazoch. Keď sa pozrieme na
to, že Slovenská republika za sedemročné obdobie zaplatí teda tri a pol miliardy eur do spoločného
rozpočtu a dostala možnosť čerpať štrnásť, to znamená, že desať a pol miliardy sme mali do plusu, tak
každá, väčšina investícií je v skutočnosti robená z prostriedkov Európskej únie. Že je to prebyrokratické,
že to treba opraviť, je pravdou, ale nie je dobré, keď an my, politici, hovoríme občanom, že Európska
únia môže len za všetko zlé. Áno, ja ako minister pre pôdohospodárstvo viem, že Európska únia riešila
legislatívou aj také oblasti, ako zakrivenosť uhoriek, ale tieto už sú odstránené, už v európskej legislatíve
niečo takéto sa nenachádza. A Európska únia nám dáva obrovské peniaze na to, aby sme vytvárali
pracovné miesta pre mladých. Na Slovensku je najväčší podiel mladých, ktorí sú nezamestnaní. To
znamená, že toto sú priestory, ktorým by sme sa mali venovať. A nestačí povedať, že to dáva nám len
slovenská vláda, pretože mnohé tie program,y ktoré slovenská vláda uplatňuje, alebo uvádza do života
na Slovensku, vychádzajú práve z tej bruselskej legislatívy a z toho zázemia, ktoré tam máme. A práve
preto by som chcel vyzvať občanov, aby neboli ľahostajní vo voľbách, aby prišli k tým urnám, pretože tak
tieto voľby sa dotýkajú každého."
Peter Bielik: "Ďakujeme pekne."
Natália Fónod Babincová: "Pán Danko, nech sa páči."
Andrej Danko: "Človek asi od prírody má tendenciu, keď veciam nerozumie, tie veci zosmiešňovať. A
určite si netreba robiť srandu z Európskej únie. Európska únia je dobrý projekt, ale absolútnu reformu
potrebuje. Európska únia priniesla nesporne výhody, ale priniesla aj biedu, priniesla aj veci, oblasti, ktoré
nerieši. Ale priniesla oblasti, ktoré nám pomáhajú v našom živote, ako je Schengenský priestor. Ja
hovorím sa Slovákov, že Slováci si splnili všetky kritériá, či už sú to Maastrichtské kritériá, či všetky
povinnosti, a vidia neustále prehlbovanie sa rozdielov. Ale na Slovensku je jedna veľká kríza, a to je
politická a hodnotová kríza, pretože naozaj starí politici, ktorí si mali uvedomiť, že vo funkciách netreba
zomierať na infúziách, a to hovorím pri všetkej úcte a pokore k životu, ale prehnane, aby sme konečne si
uvedomili, že zlyhali lídri politických strán. A potom sa do politiky dostali štyria šikovní ľudia, bratranci,
ktorí majú na účte päť miliónov eur, ani nevedia, čo budú robiť v Európskom parlamente. Pretože
Európsky parlament je o fungovaní frakcií, o lobingu politických strán. A bez toho, aby politická strana
bola etablovaná, aby našla partnerov, pre Slovákov nikto nič nevybojuje. Ja nechcem, aby v Bruseli boli
ľudia, ktorí budú sypať injekčné striekačky, ja nechcem, aby tam boli ľudia, ktorí nebudú rozumieť
Európskej únii. A nech naozaj ľudia, a najmä mladí, si uvedomia, že Európska únia má svoje nesporné
výhody, treba ísť voliť a treba tejto Únii pomôcť. V každom prípade má aj veľa vecí, v rámci legislatívy
prijímajú sedemdesiatpäť percent, ale sú oblasti, ktoré je treba nutne vrátiť do kompetencií štátov.
Európska únia sa o nás nepostará vo všetkom, my si musíme urobiť poriadok vo svojej krajine a začať
od seba. A naozaj, čo chýba na Slovensku, je diskusia. Vidíte absolútnu blokáciu v STV, vidíte v
rozhlase. Taká blokácia nebola za žiadnych čias. A preto aj ja podporujem myšlienku pána Šefčoviča a
prosím ho, aby skúsil vybaviť v pondelok, utorok, stredu takú krásku diskusiu aj v televízii, kde to patrí,
aby sa také programy nevysielali poobede o druhej. Pretože to, čo nám chýba, je diskusia, spoznávanie
sa, možno spoznávanie sa aj s myšlienkami obyčajných ľudí, spoznávanie sa zo Smeru. Ale Slovensku
chýba dialóg. Naučili sme sa nenávidieť, bojovať proti sebe, a preto sme slabí v Európe, preto

nedosahujeme výsledky. Takže naozaj, pri všetkej úcte, počul som premiéra povedať slovenský
paradox, tak ja vás prosím, skúste vybaviť také televízie, ako je STV, alebo inštitúcie, kde tá diskusia
platí, alebo patrí, priestor aj pre opozíciu. Pretože my sme jedna krajina, kde patrí päťpercentné kvórum,
ale, viete, je rozhodnutie ústavného súdu v Nemecku, ktoré znížilo kvórum na tri percentá. Netreba sa
báť aj menších strán, netreba - alebo na nulu, opravuje ma pani Záborská - netreba sa báť aj nás v
opozícii, netreba sa báť púšťať do diskusií ľudí, ktorí majú iný názor. My nie sme eurodeštruktéri, my
sme eurokritici a určite to nemyslíme s nenávisťou a myslíme to v myšlienke. Musel som sa dotknúť aj
tej myšlienky politickej hegemónie, pretože, pán Viskupič, musíte prijímať ľudí do strany, peniaze od
štátu dostávate na to, aby ste tam neboli štyria ľudia milionári, ale aby ste tam boli ľudia, ktorí pomôžete
tejto krajine a presadíte myšlienky, ktoré treba presadzovať. Takže toľko môj postoj a výzva. Poďte voliť,
pretože potom naozaj môžeme všetci doma pichať do pahreby, prosiť, pozerať do neba, nech nám
niekto pomôže, ale keď sa nescelíme, tak nepomôže nám nikto. Ďakujem vám."
Peter Bielik: "Ďakujeme aj my."
Jozef Viskupič: "Môžem zareagovať?"
Peter Bielik: "Registrujem požiadavky viacerých z vás o reakciu, ale najprv, ak dovolíte, dokončíme kolo,
aby sa každý dostal k slovu. Registrujem pána Csákyho, neskôr pána Oravca, na záver pána
Chelemendika. Potom sa dostaneme k tým reakciám. Pán Csáky, nech sa páči."
Pál Csáky: "Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja si myslím, že aj k tejto téme treba hovoriť vecne a veľmi
otvorene. Je tu dosť silný euroskepticizmus v ľuďoch. Euroskepticizmus bol vytvorený jednak možno
nesprávnym a nie celkom úprimným fungovaním európskych štruktúr, ale aj neschopnosťou troch
slovenských vlád, ktoré od tej doby boli pri moci. Nie je možné, na jednej strane hovoríme, tu niektorí
kolegovia hovorili, koľko peňazí platíme do Európskej únie, na druhej strane hovoríme, aký máme nárok
čerpať z eurofondov z Európskej únie. A pravda je taká, že to čerpáme len na úrovni päťdesiatich
percent. Takže to nie je chyba Bruselu, to je chyba slovenskej reality. Treba odstrániť byrokraciu a treba
odstrániť korupciu aj v tejto oblasti. A čo sa týka Bruselu. My veľmi ľahko ukazujeme často na Brusel.
Niekedy oprávnene, niekedy neoprávnene. Ja nepatrím medzi tých, ktorí všetku kritiku by chceli vrhnúť
len na bruselské orgány, ale treba jasne povedať, pani kolegyňa, pán kolega, že v Bruseli sa vytvorila
taká uzavretá elitná spoločnosť europarlamentu, Európskej komisie, miestami aj rady. A zdá sa nám
odtiaľto zo Slovenska, občanom z našich regiónov sa zdá, že sú necitliví títo ľudia, alebo tieto orgány k
riešeniu, alebo k daným problémom daných ľudí, ktorí žijú v ťažkých podmienkach. Takže kým
nebudeme riešiť ťažké problémy konkrétnych občanov žijúcich v ťažkých podmienkach na strednom
Slovensku, na východnom Slovensku, na južnom Slovensku, keď budú títo ľudia cítiť, že investície idú
len do vyspelejších regiónov, že len centrum európske, Nemecko, Francúzsko, možno Španielsko,
možno Taliansko, možno štáty Beneluxu z toho ťažia, a Slovensko je zaostalé a zaostávajúce regióny sú
v ťažkej situácii, tak to bude stále problém. A podľa nášho názoru v SMK Európa nerieši dve zásadné
problémy v Európskej únii, alebo európskej reality, a to je interetnické spolunažívanie – vidíme, že s tým
majú problémy aj veľké krajiny a bude to čím ďalej väčší problém, ak sa tomu nebudeme venovať – a
druhý obrovský problém je rastúci rozdiel medzi vyspelými krajinami, vyspelými regiónmi a perifériou,
zaostávajúcimi regiónmi. Takže my tu môžeme hovoriť, koľko chceme – kým títo občania nebudú mať
pocit, že na vlastnom živote sa niečo zmenilo, tak to bude problém. A ešte dovoľte aj, aby som sa pripojil
k tým hlasom, aby som si dovolil oceniť vašu aktivitu vašej televízie. A myslím si, že to je výzva nielen
pre politickú elitu, je to výzva aj pre médiá a pre verejný život na Slovensku, aby sme sa tomu viac
venovali. Je pravda, že naposledy kampaň o Európskej únii bola robená našou vládou, druhou
Dzurindovou vládou pred vstupom do Európskej únie, ale podotýkam, a veľmi rád to podotýkam, že o
vstupe Slovenskej republiky, slovenských občanov slovenských regiónov do Európskej únie nerozhodli
politické elity, alebo vlády, alebo parlament, rozhodli občania v jedinom doteraz úspešnom referende. No
a posledná moja veta. Pozrime sa trošku aj na alternatívu. Alternatíva neexistuje, povedzme si jasne.
Pozrime sa na to, čo sa deje na východe od našich hraníc, na Ukrajine a v ďalších regiónoch. Tam
zomierajú ľudia. Prosím vás, nechcime to. Buďme radi, že sme súčasťou rodiny demokratických krajín,
že sme súčasťou NATO, zabezpečujme pre naše regióny, pre našich občanov viac možností, a myslím
si, že situácia sa zmení."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme pekne. Tak hovoríme o samotných voľbách do Európskeho
parlamentu, o ich vnímaní občanmi. Pán Oravec, poprosím vás, aby ste sa vyjadrili."
Ján Oravec: "Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som začal možno replikou k tomu vysvetleniu, ktoré
poskytla pani poslankyňa Záborská, ktorá pripísala nízku účasť u nás tomu, že my sme súčasťou tých
postkomunistických krajín, teda takzvaných nových členských krajín Európskej únie, a že na rozdiel od
tých starých nemáme ešte tú tradíciu, nemáme to tak zažité, a preto tie staré krajiny volia viac. Ja si
myslím, že to vysvetlenie je podstatne prozaickejšie, a myslím si, že to určite potvrdia tu prítomní
politológovia. Tá vyššia účasť v starých členských krajinách je, okrem iného, daná tým systémom
volebným, kde v niektorých krajinách majú povinnú volebnú účasť. Inými slovami, povinná volebná účasť
ovplyvňuje celkový výsledok starých krajín a ťahá ho hore. Bez tohto, bez tohto parametru povinnej

volebnej účasti v niektorých starých členských krajinách, ja si myslím, že tá účasť by v zásade bola tak,
ako hovoria naši bratia Česi, prašť ako uhoď, že by to bolo zhruba rovnaké. To je prvý moment. Druhý
moment. Keď hovoríme o nízkej účasti na Slovensku, no tak ja by som v žiadnom prípade neobviňoval
občanov z toho, že sa nezúčastňujú eurovolieb. A ja si myslím, že tuná má dosť veľký podiel viny aj tá
politická špička na Slovensku, lebo mnohí politici a mnohí úradníci na Slovensku ako keby desať rokov
po tom, čo Slovensko je členom Európskej únie, ešte stále nechápali, že od roku 2004 je aj Slovensko
Brusel, a teda tých desať rokov nášho členstva a z toho, ako sme schopní ovplyvňovať rozhodnutia,
ktoré sa prijímajú v Bruseli, je takmer tragických. Ja si myslím, že sme nevyužili tak príležitosť, aké tieto
možnosti tuná máme. A keď sa pozriete na to, že akým spôsobom sa ovplyvňovať tie rozhodnutia na
úrovni Bruselu dajú, no tak primárne napríklad pripomienkové konanie, ktoré sa koná k legislatíve EÚ,
tak to prvých desať rokov bola takmer výlučne záležitosť štátnej správy, ktorá bola zahľadená do seba,
až na výnimky s minimálnym spôsobom konzultovania, či už so zamestnávateľskými, podnikateľskými
organizáciami, alebo občianskymi iniciatívami. Čiže štát medzi sebou. Keď sa pozriete na to, ako využil
napríklad slovenský parlament tú možnosť pripomienkovať, alebo aj zastavovať niektoré veci spolu s
inými parlamentmi, teda cez ten test subsidiarity a proporcionality toho, čo je navrhované z Bruselu, no
tak vidíme, že slovenský parlament je len totálne, je len formálnym príveskom slovenskej vlády a nekoná
v tomto absolútne autonómne. Keď sa pozrieme na to, ako fungujú naši zástupcovia v Bruseli, ako ste
spomínali, ja napríklad desať rokov zastupujem slovenských zamestnávateľov v Európskom
hospodárskom a sociálnom výbore a ten je poradným orgánom Európskej komisie a Európskeho
parlamentu, čiže povinným pripomienkovacím miestom, a ja si za tých desať rokov nepamätám jeden
prípad za desať rokov, kedy by hociktorý poslanec Slovenska v Európskom parlamente kontaktoval mňa
a spýtal sa, čo si myslia o tejto konkrétnej iniciatíve slovenskí zamestnávatelia. Čiže ja som kontaktoval
naopak mnohých slovenských poslancov, ale aj poslancov z iných krajín. A myslím si, že táto aktivita tu
proste, čo sa týka našich súčasných europoslancov, chýbala. A posledná vec, čo sa týka nízkej účasti.
Znovu, nie je to špecifikum Slovenska, ale všeobecne, keď sa pozriete na to, ako klesá záujem o
eurovoľby, a zároveň ako klesá dôvera v inštitúcie Európskej únie, tak tam vidíte takmer priamu
súvislosť medzi tým, ako sa darí ekonomike. Inými slovami, keď sa ekonomike darí, tie úrovne dôvery
voči EÚ boli vysoké, a začali prudko padať vtedy, kedy začala ekonomika mať problémy a EÚ začala
mať problémy riešiť tieto veci z pozície európskej úrovne. A ja, chodíme teda na tie stretnutia takisto, ako
kolegovia hovorili, a vidíme po Slovensku, že to, čo je najviac alarmujúce, je, že najmä mladí ľudia majú
najvyšší nezáujem o otázky Európskej únie. A je to, bohužiaľ, znovu taký tak troška paradox, lebo v tejto
chvíli ide vlastne o tie budúce generácie. A bohužiaľ ten vývoj je taký, že akoby tieto generácie, ktoré
prichádzajú, nemajú prvýkrát po desiatkach rokoch zaručené, že sa im bude dariť lepšie ako sa darilo
tým predchádzajúcim. Čiže prvýkrát, ak sa nezačnú riešiť problémy Európskej únie zásadnejším
spôsobom, tak mladí ľudia budú mať väčší problém si hľadať zamestnanie, väčší problém začať
podnikať a tak ďalej. Takže toto, si myslím, že je kľúč. Kľúčom je vyriešiť ekonomiku. A my sme teda
naozaj tí, ktorí predovšetkým navrhujú riešenia ekonomiky. Myslíme si takisto, ako mnohí kolegovia, že
riešením pre Slovensko vôbec nie je vystúpiť z Európskej únie, naopak, musíme byť členom, ktorý ale
aktívne využíva svoje možnosti a bude tlačiť spolu s ostatnými na zásadné reformy Európskej únie,
pretože bez nich Európska únia neprežije. A my chceme, aby sme my, aj naše deti žili v Európskej únii,
ktorá bude úspešná a bude lepšie fungovať."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. V súčasnosti, pán Oravec, reprezentujete stranu Sloboda a Solidarita.
Treba povedať, ak ste hovorili o Národnej rade Slovenskej republiky, že práve v predchádzajúcom
volebnom období Národná rada prestala mať svojho zástupcu Národnej rady pri Európskom parlamente.
To je možno takisto jedna z myšlienok, ku ktorým by bolo dobré sa vyjadriť. Tú úvodnú časť, keď sa
vyjadria všetci rovnako a prejdeme k reakciám, uzavrie pán Sergej Chelemendik. Nech sa páči."
Sergej Chelemendik: "Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel začať tým slovenským paradoxom. Ja
nie som presvedčený o tom, že väčšina Slovákov bude súhlasiť s tým, že oni naozaj sú najväčší
eurooptimisti. A chcem vysvetliť jednu základnú vec, ktorá sa týka eurovolieb a euroskepticizmu. Ja si
myslím, že to nie je iba preto, že na Slovensku sa zistilo, že existujú europoslanci, práve keď prídu
eurovoľby a potom o nich nikto nevie. Ja si myslím, že zdrojom euroskepticizmu je masové,
zdôrazňujem, to sa týka celej Európy, masové rozčarovanie nad tým, čo Európska únia sľubovala
Európanom, čo sa týka predovšetkým životnej úrovne, a tým, čo Európania dostali. Ďalšia vec - na
Slovensku nie je vôbec jasné, čo je to vlastne euroskepticizmus. Lebo ani slovenskí politici, ani médiá
nekomunikujú základné témy kampane do európskych volieb, ktoré naozaj teraz burcujú veľké európske
krajiny. Takže ich iba vymenujem. Tá prvá je, že vízia eurokulturalizmu, hej, multikulturalizmu, prepáčte,
podľa všeobecného uznania stroskotala a Európa je zdrojom obrovských sociálnych, aj vnútroetnických
konfliktov. Tá ďalšia vec je, že predstava o európskom superštáte, superfederácii je minimálne
diskutabilná. A ja s veľkým záujmom pozerám a budem pozerať po voľbách, ako budú komentovať
európske médiá, že viac ako tretina Európskeho parlamentu bude sa skladať z tých, komu oni teraz
hovoria extrémisti. Takže to bude na tretinu extrémistický parlament. A keď už hovoríme o tých
extrémistoch, tak títo extrémisti zvíťazili minimálne v dvoch veľkých rozhodujúcich krajinách Európskej
únie, čo je Francúzsko a čo je Anglicko. A agendou týchto strán je otvorená výzva k vystúpeniu z
Európskej únie, ak Európska únia sa nebude radikálne meniť. Takže keď na Slovensku nikto toto
nekomunikuje a Slováci nemajú odkiaľ sa toto dozvedieť, tak samozrejme, že ten záujem tu nie je. Treba

si uvedomiť, že jednou veľkou témou európskych volieb, ak nepoviem obrovskou, je téma
eurobyrokracie, ktorú nikto nevolí a ktorá má rozhodujúce slovo vo fungovaní Európskej únie. Je témou
eurooligarchia, ktorá stojí v pozadí rozhodnutí eurobyrokracie. A nakoniec je to téma, ktorú na Slovensku
nikto si netrúfne otvoriť, a dovolím si predsa len to povedať, do akej miery celá Európska únia je pod
vplyvom Spojených štátov, predovšetkým pod finančným vplyvom, lebo Spojené štáty generujú pre celý
svet peniaze, generujú ich v tom množstve, v ktorom to považujú za vhodné pre seba. Takže tá závislosť
Európy od Spojených štátov je obrovskou témou v iných krajinách. A preto si myslím, že ten nezáujem o
európske voľby na Slovensku je jednoducho preto, že, no, bohužiaľ, slovenské médiá, aj slovenskí
politici to základné, čo je podstatou volieb do Európskej únie, zdôrazňujem, to budú voľby o osude
Európy, o tom, či tá Únia ďalej bude, alebo nie, to je čistá pravda, v tom sa stotožním aj s mnohými
kolegami tu, sa bude rozhodovať o tom, ako Európa bude žiť ďalej. Ale to, čo komunikujem ja pre
Slovákov, aj pre Slovensko, je viac-menej v tejto chvíli nová správa. Takže toto je môj názor na túto
tému. Ďakujem."
Peter Bielik: "Ďakujeme pekne. Môžeme prejsť k reakciám. Zapisoval som si tak, ako ste sa hlásili. Pani
Záborská, potom neskôr ďalší."
Anna Záborská: "Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že do konca relácie by ste teraz mohli reagovať na to
prvé kolo. Toľko by bolo. Ale nechcem rozoberať každého jedného môjho kolegu. Chcem len povedať,
že určite tá informovanosť má aj objektívne príčiny. Myslím si, že tá integrácia Európskej únie
pokračovala rýchlejšie, než to občania stíhali vnímať. Možno posledné dva roky aj politici Európskej únie
si toto uvedomili a informujú oveľa viac ako informovali predtým. To je jedna poznámka. Druhá
poznámka, pokiaľ sa týka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, na to zareagujem, pretože
veľmi úzko spolupracujem s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, či už tým, že ľudia chodili
na výbor pre práva žien, ktorému som predsedala, ale aj ja som mala niekoľko prednášok, a aj tie
konzultácie sú veľmi intenzívne. Moja tretia poznámka je. Jeden z prvých rečníkov povedal, že tu
sedíme aj preto, aby občania Slovenskej republiky boli lepšie informovaní o Európskej únii a lepšie sa
zorientovali aj teraz pred voľbami, aj keď si myslím, že už je veľmi krátka doba na to, ale chcela by som
poprosiť svojich kolegov niektorých, aby nedezinformovali. Pretože tu zaznelo veľa proste príspevkov,
ktoré nie sú pravdivé, skutočne nie sú pravdivé a my len vyvoláme v ľuďoch ďalšie otázniky, ktoré si oni
do tých volieb nestihnú ani overiť, ani sa v tom zorientovať. Ďakujem pekne."
Natália Fónod Babincová: "Pán Viskupič."
Jozef Viskupič: "Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tiež pár poznámok ako reakcie. A myslím si, že
rečníci hovorili o Európskej únii a predrečníci s tým, že máme ako keby tri prístupy. A to je, že prichádza
ako keby kúsok nekritická obhajoba a glorifikácia úspechov Európskej únie. A to, že máme Schengen,
to, že sa zotreli hranice, je dobrá vec, ale tam chýba budúcnosť, vízia, čo bude ďalej. Potom máme ako
keby také až trápne vyhľadávanie absurdít. A tam chýbajú veci, ktoré hovoria o tom, že, alebo zakrývajú
tie skutočné problémy, snažia sa tak až mediálne upozorniť na to, že uhorky, WC misy a podobne ako
keby naozaj boli problémami Európskej únie. A potom máme tie deštrukčné postoje. Ja si osobne
myslím, že je dôležité povedať nasledovné, že do Európskej únie v roku 2004 sme vstupovali predsa pre
lepšiu budúcnosť, pre viac práce, pre lepší a slobodnejší život slobodných ľudí, regiónov, štátov v
jednom veľkom projekte Európskej únie a chceli sme odstraňovať chudobu v našich chudobných
regiónoch. Po desiatich rokoch vidíme, že práce nepribudli, diaľnice nie sú, rozdiely v regiónoch sa nie
že neznižujú a nevyrovnávajú, ale skôr prehlbujú. Slovenských potravín je v obchodoch menej a ešte aj
v rovnakých značkách sa tu predávajú výrobky ako keby štvrtej kategórie zo západu. Zachraňujeme
nezodpovedné štáty. A bavíme sa o tom, či celý projekt Európskej únie prežije. Navyše..."
Peter Bielik: "Pán Viskupič, ak dovolíte, toto bolo mienené ako reakcia na to, čo zaznelo v
predchádzajúcej diskusii."
Jozef Viskupič: "A tu by som chcel nadviazať a len kratučko reagovať na pána Danka."
Peter Bielik: "Nech sa páči, reagujte."
Jozef Viskupič: "Čiže by som chcel kratučko na pána Danka, že eurofondy sa zle čerpajú a rozkrádajú a
hovoria to aj ľudia, ktorí sa tým zaoberajú. A ja by som si kritiku od pána, ktorý zastupuje stranu, ktorá je
zodpovedná napríklad za nástenkový tender, a strana, ktorá si dala do programu to, že chce európskeho
prokurátora, presne dosledovať veci, ktoré súvisia napríklad s nástenkovým tendrom, rozumiem jeho
kritike a obavám. Lenže my chceme naozaj, či už reformou OLAF-u, alebo opäť vrátiť tému európskeho
prokurátora na stôl, ktorý bude dosledovávať tok európskych peňazí tak, že keď niekto sa vydá cestou
nástenkových tendrov, skončí vo väzení. To, čo rozprával ďalej, poviem mu iba, že my sme otvorili
kandidátku slobodným a nezávislým kandidátom, či pán Sirotka, ktorý zastupuje alianciu malého a
stredného podnikania, tematicky hovorí o tom, že treba v Európskej únii prácu, treba, aby Európska únia
nezabúdala na svoju misiu, že ľudia nemajú prácu, a tú tvorí malé a stredné podnikanie. Je tam Oto
Žarnay, ktorý vám bude ako štandardnému politikovi vadiť, pretože to je človek, ktorého odmenila

Slovenská republika tým, že keďže ušetril svojej vlastnej škole obrovské tisíce eur, tak ho vyhodili z
práce. A je to trojka na našej kandidátke. Toto sú ľudia, ktorí strážia peniaze, ktoré vy, neviem, či
závidíte, nerozumiem tomu, čo stále o tom rozprávate. Vy kde máte za volebný zisk peniaze, vaša
strana? Vy ste takisto dostali zo štátneho rozpočtu. A viem, že iba máte... že ani na kávovar nemáte."
Peter Bielik: "Dobre, ďakujeme pekne. Toľko vaša reakcia. Ďakujem pekne. Pôjdeme po poradí tak, ako
ste sa hlásili. Pán Kollár, po ňom pán Šefčovič, pán Štefanec, pán Danko a pán Csáky. Pán Kollár, nech
sa páči. A pán Oravec neskôr, áno."
Jozef Kollár: "Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že v tomto prvom diskusnom kole, ak súdny divák
si má urobiť jedno zovšeobecnenie, tak to by som vnímal asi tak, že všetci moji predrečníci, tu a tam až
na malé rozdiely, sa zhodujú v tom, že kde je tá príčina nízkej účasti v eurovoľbách a tak ďalej, ale
máličko tu odzneli riešenia. Čiže pomenovať príčiny dnes dokáže takmer každý súdny pozorovateľ, ale
pokiaľ ide o tie riešenia. Treba si uvedomiť, že Európska únia dnes stojí pred zásadnou hodnotovou
križovatkou a po týchto eurovoľbách sa bude rozhodovať o tom, ktorým smerom sa Európska únia
vyberie – či pôjde tou cestou nejakej politickej centralizácie, federalizácie, alebo cestou dodržiavania
pravidiel. Prečo o tom hovorím? Pretože po voľbách do Európskeho parlamentu sa bude výrazne meniť
primárne európske právo, budú sa meniť inštitúcie, bude sa meniť kompetenčná výbava týchto inštitúcií.
A o to viac je potrebné, aby Slovensko malo v Európskom parlamente kompetetných a poctivých
zástupcov. A odtiaľ je presne ten logický mostík k tomu, čomu hovoríme informácie. Ja som predložil na
predchádzajúcu schôdzu Národnej rady zákon o informáciách v záležitostiach Európskej únie. Na
Slovensku nepotrebujeme objavovať koleso, oheň, ani vodu, ani peniaze, stačí sa inšpirovať v
susedných krajinách. Tak sa pozrime pár kilometrov od Bratislavy k nášmu rakúskemu susedovi, kde
takýto zákon majú a kde funguje. Poviem len dva kľúčové body, o čom to je."
Peter Bielik: "Pán Kollár, takisto aj vám pripomeniem, že tu ide o reakcie. Nech sa páči, dokončite."
Jozef Kollár: "Poviem len dva kľúčové body, lebo stále tu počúvame o tom, že občania sú málo
informovaní. Strany..."
Peter Bielik: "Dobre, reagujte na konkrétneho predrečníka."
Jozef Kollár: "Strany spravidla nemajú programovú výbavu. Veď si pozrite, čo povedal nezávislý think
tank INESS, keď sa pozrel na stručnú analýzu kvality a komplexnosti programov slovenských politických
strán."
Peter Bielik: "Dobre, chcete reagovať na niektorého z predrečníkov?"
Jozef Kollár: "No veď ja viem, že dobre, ja viem, že sa to nedobre počúva, pán Bielik, ale poctivá koalícia
NOVA, OKS, KDS skončila..."
Peter Bielik: "To nie je o mne, len či chcete reagovať na niektorého z predrečníkov."
Jozef Kollár: "Ak dovolíte, dokončím vetu."
Peter Bielik: "Nech sa páči."
Jozef Kollár: "Skončila v tom hodnotení nezávislého think tanku INESS v hodnotení programov,
podotýkam, na druhom mieste z deviatich hodnotených strán. Pretože kľúčom je to, darmo si tu budeme
teraz rozoberať nejaké detaily, kto čo kedy povedal a taký tender, onaký tender, treba si povedať, že
politické strany na Slovensku ani v tejto eurokampani neotvorili nejakú zásadnú hodnotovú diskusiu. Na
Slovensku chýba diskusia v oblasti verejnej spoločnosti, ale aj v oblasti tej odbornej spoločnosti. Táto
diskusia na Slovensku nie je. A preto hovorím, že ak sa zrodil zákon o informáciách v záležitostiach EÚ,
ktorý hovoril o tom, aby sa vytvoril verejný portál, do ktorého bude mať prístup každý občan, každá
právnická osoba, že to bude mať charakter verejného portálu, aby si tam občania mohli nájsť informácie
nielen o tých normách, nariadeniach a smerniciach, ktoré boli schválené, ale aj o tých, ktoré sú v
procese tvorby, v procese vzniku, keď sú v pripomienkovom konaní, ale aj o programoch európskych
rád, ale aj o programoch európskych summitov dvadsiatich ôsmich hláv štátov, aby proste informácie
boli verejne prístupné. Viete, akú som dostal odpoveď?"
Peter Bielik: "Ďakujem vám veľmi pekne, pán Kollár. Ak chcete naozaj reagovať, môžete reagovať. V
tejto chvíli..."
Jozef Kollár: "Posledná veta, pán Bielik. Odpoveď ministra zahraničných..."
Peter Bielik: "…sú na rade ďalší. Dokončite."

Jozef Kollár: "Odpoveď ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Lajčáka bola – my taký
zákon nepotrebujeme, my ho pripravujeme na rok 2016."
Peter Bielik: "Pán Kollár, ďakujem pekne. Pán Lajčák tu naozaj nie je. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má
pán Šefčovič. Nech sa páči."
Maroš Šefčovič: "Ďakujem veľmi pekne. My sme sa s pani Záborskou na seba pozreli, no a z toho
pohľadu som vycítil, že vidíme, že aj táto diskusia bude pomerne komplikovaná, lebo my na Slovensku
máme taký talent znevážiť aj to, za čo nám všetci ostatní v zahraničí gratulujú. Čiže ja si myslím, že
buďme, preboha, hrdí na to, ako sme zvládli prvých desať rokov. Veď vám to potvrdia nezávislí analytici,
že my sme ten potenciál členstva využili najlepšie, najrýchlejšie sme dobiehali vyspelé krajiny. V roku
1990 sme mali podobné čísla, ako Ukrajina. Predbehli sme Maďarsko, Poľsko, dnes dobiehame Českú
republiku v životnej úrovni. Som presvedčený, že za tých päť rokov sa jej veľmi priblížime. Dobiehame
vyspelý svet. Zrekonštruovalo sa vyše tisíc škôl, stovky kilometrov diaľnic sa postavili. A keď sa
rozprávate so starostami a s mladými ľuďmi, tak naozaj cítia túto veľmi významnú zmenu. Ako jediná
krajina zo strednej Európy sme v eurozóne, to je najdôležitejší politický klub a ekonomický, do ktorého
môžeme patriť. A len dve poznámky, aby som nehovoril dlho. Musím súhlasiť s predrečníkmi, že v
Európskom parlamente, ak ste nezaradení, nevybavíte nič. Jednoducho ten systém funguje tak, že
musíte spolupracovať, vedieť sa presadiť v politickej frakcii. Ak tam chcete fungovať ako jeden
nezaradený poslanec, myslím si, že ten hlas, ktorý vám dajú ľudia vo voľbách, je jednoducho vyhodený
von oknom, lebo tam naozaj nedokážete presadiť nič. A ešte navyše, keď tá agenda je taká trochu veľmi
zvláštna. K pánovi Chelemendikovi by som chcel povedať jednu vec. On tak trošku za všetkým vidí
Spojené štáty americké. Tak by som len pripomenul, že európska ekonomika je najväčšia na svete, je
väčšia ako ekonomika Spojených štátov amerických. Trinásťtisíc miliárd eur ročného HDP. Najväčší
obchodný blok. Väčší obchodný blok ako Čína, ako USA. Takže myslím si, že aj tuto sa tak trošku
nadýchnime, lebo my sme naozaj ekonomická globálna veľmoc, ktorá, si naozaj nemyslím, že je závislá
od Spojených štátov amerických. Je závislá od rozhodnutí, ktoré my prijímame, je závislá od rozhodnutí,
ako budeme Európsku úniu riadiť a spoločne manažovať. Ak sa pozriem na tému európskeho
superštátu, tak pokiaľ som si aj ja pozrel aj programy európskych politických strán, tak ho majú v
programe jedine európski liberáli. Nikto o ňom nehovorí. Určite nie socialisti a demokrati, ktorí sú proti
byrokratickému superštátu a sú za to, aby sme naozaj vysvetľovali aj ľuďom v členských krajinách, že
rozhodnutia sa síce prijímajú v Bruseli, ale nie Bruselom. Veď sú tam vždy zástupcovia jednotlivých
členských krajín, sú tam priamo volení poslanci do Európskeho parlamentu, ktorí na tomto vývoji
participujú. A ja si myslím, že za Slovensko, a tu sa snáď zhodneme aj s pánom Štefancom, za tých
posledných desať rokov, ako sa striedali vlády, tak oni tiež majú veľký podiel na tom, že ten príbeh
Slovenska bol veľmi úspešný. Práve preto, že Slovensko sa správalo štandardne, čitateľne, proeurópsky
a vedelo si presadiť svoje veci. Preto sme sa dostali až tak ďaleko. Čiže by som bol rád, že
neznevažujme to, čo sme spoločne dosiahli, lebo je to výsledok ľudí tejto krajiny. A myslím si, že keď by
ste sa rozprávali s kýmkoľvek iným v Európskej únii, tak určite mi dá v tomto za pravdu. Ďakujem."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme. Pán Štefanec, vy ste chceli tiež reagovať na svojich predrečníkov.
Nech sa páči."
Ivan Štefanec: "Áno, na pár poznámok. Ďakujem pekne. Rád by som nadviazal, že súhlasím v tom
zmysle, že naozaj nemali by sme znevažovať dobré veci. A Slovensko najmä zo začiatku toho vstupu do
Únie bolo považované za ekonomického tigra. Veď nezabúdajme, že bolo nazývané kedysi čiernou
dierou Európy a potom sa stalo tigrom, ktorému mnohí ľudia závideli, ako to robí. Bolo to aj vstupom do
Únie, ale bolo to aj mnohými dôležitými ekonomickými reformami. Takže moja poznámka je v tom
zmysle, aby sme nezabúdali aj na svoje domáce úlohy. My členstvo v Únii máme šancu využiť, ale je
dôležité, aby sme využívali tie nástroje, na ktoré máme právo. A v tejto súvislosti už tiež moji predrečníci
hovorili, že Národná rada ich nevyužíva dostatočne. Ja by som rád pripomenul v tejto súvislosti, že
práve SDKÚ-DS, aj ja osobne sme boli jediní, ktorí využívali tieto nástroje, či už to boli oblasti daní,
oblasti označovania výrobkov, ochrany hraníc. Proste máme tie nástroje a je len na nás, ako ich správne
využívať. A samozrejme, že v Európskej únii je o to o spolupráci. Veď Slovensko je len zhruba jedno
percento z počtu obyvateľov celej Únie. Preto, ak chceme niečo presadiť, musíme hľadať svojich
spojencov, musíme hľadať ľudí, s ktorými presadíme naše zámery. Preto sú tak dôležité politické
skupiny v Európskom parlamente a preto je tak dôležitá spolupráca, pretože sami nezmôžeme nič. A my
naozaj chceme presadzovať ten hlas zdravého rozumu. Na jednej strane odmietame centralizáciu za
každú cenu, na druhej strane odmietame extrémistov a dobrodruhov, ktorí nevedia, čo chcú, len vedia,
čo nechcú, ale nevedia, čo chcú. Ale my hovoríme, že teraz je potrebné sústrediť sa predovšetkým na
ekonomické témy, na ekonomický rozvoj, pracovné miesta, podporu malého podnikania, podporu
vzdelania. A to je to, čo chceme presadzovať v ďalšom období."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. S ďalšou reakciou pán Danko, po ňom pán Csáky, potom pán Oravec.
Nech sa páči, pán Danko."
Andrej Danko: "Sme desať rokov v Európskej únii a asi je na mieste hovoriť o tom, čo nám to donieslo a

čo nám to zobralo. V každom prípade sme sa veľmi nezmyselne rozpredali a otvorili západu. A to je aj
dôvod prehlbovania sociálnych rozdielov. Pretože naozaj, keď máme v priemere sedemstoeurové mzdy,
štyristoeurové dôchodky a cez hranicu vidíte, že každý kuchár v kuchyni má tisíc päťsto eur, a vidíte
našich mladých ľudí, ako som často v zahraničí, zbierajú taniere, alebo prejdete v Londýne Oxford Street
a vidíte ľudí, ktorí predávajú. A naozaj nie sú partnermi v Európe, ale otroci. A to hovorím v mene
Slovákov, ktorí sú vonku. Málokto si vie vyrovnať životnú úroveň svojich príbuzných v zahraničí, ale v
každom prípade tak, aby sa dorovnali domorodému obyvateľstvu. V každom prípade poviem, čo som
čakal do Európskej únie ja a na čo som strašne hrdý. To je to, že môžeme slobodne bez pasu chodiť, to
je to, že je tu silná mena, silná zahraničná politika. V zahraničnej politike takisto vidíme nesporné výhody
v ukrajinskej kríze. My ako SNS s našou hovoríme, že Únia by sa už nemala rozrastať o krajiny,
Turecko, a máme veľkú výhradu k Ukrajine, keď vidíme, že ešte ani nie je v Únii, a už jej ideme dať
jedenásť miliárd eur. Pán Chelemendik prepáči, ja nechcem byť proruský, proamerický, nech si Obama s
Putinom sadnú. Mňa zaujímajú Slováci. A mám vážnu obavu, keď vidím pár kilometrov od nás strieľať,
zomierať ľudí. A k tomu sa musíme zodpovedne postaviť, že Úniu netreba ďalej rozrastať. Ale to, čo
mala Únia doniesť nám, sú základy demokracie, fungovania politických strán, fungovania zákonodarnej,
výkonnej, súdnej noci. A poviem, pán Viskupič, nech zavrú každého, kto kradne. Asi tu nebude poriadok,
keď už naozaj niekto nebude zavretý. A ak ste si nevšimol, som rok predseda strany, mám veľkú
pozíciu, ale ja musím prísť na snem a tritisíc ľuďom o tri roky povedať, čo som urobil, čo som zmenil, ale
viem, kde som etablovaný v zahraničí, čo chcem, kde to chcem strážiť, kde chcem vysvetľovať aj
partnerom, ktorí možno aj naši ulietavajú v zahraničí a kritizujú Schengen a v ďalších veciach, kde
chcem, aby sa stmeľovali sociálne rozdiely, aby naozaj prisťahovalec vo Viedni, alebo prisťahovalkyňa,
ktorá tam porodí dieťa, sa nemala lepšie ako človek, ktorý tu od rána do večera drie, aby tu monopoly,
ako automobilky, nerozťahovali, aby začali dávať peniaze do športu. Pýtam sa, prečo Volkswagen nedá
Slovanu? Prečo Žiline nedá Kia? Šport, kultúra, sociálne istoty. To sú veci, ktoré v bežnom živote ľudí
trápia, ktoré spôsobujú ich traumu z Európskej únie a vzniká napätie tých vyspelejších národov a nás. A
samozrejme sú južné krajiny, ktoré umelo dorovnávali životnú úroveň Nemcov, Francúzov. A s tým mám
takisto vážny problém, aby krajiny, ktoré podvádzali v Maastrichtských kritériách, mali také obrovské
dotácie pomoci a neplnili si ani po príspevkoch, ktoré sme im dali, povinnosti, na ktoré sa zaviazali.
Takže toľko k tomu."
Peter Bielik: "Ďakujeme pekne."
Andrej Danko: "A naozaj, pán Viskupič, závidím vám, že máte štyria ľudia päť miliónov eur, pretože to
hovorím v mene každého človeka, chcel by mať taký podnikateľský projekt, aby sme si mohli zarobiť za
pár rokov činnosti, štyri."
Jozef Viskupič: "Klamete."
Andrej Danko: "Prijímajte ľudí a budete pre nás partner, pre tých, čo tu sedíme."
Jozef Viskupič: "Ja nechcem byť pre vás partner, fakt nie."
Andrej Danko: "Prijmite ľudí do strany, ale nezneužívajte osobnosti na kandidátke, ako ste strápnili
novinárov a iné osobnosti."
Jozef Viskupič: "Nezneužívame. Sú tu, opýtajte sa ich, či ich zneužívame."
Andrej Danko: "Takže prijmite ľudí do strany a buďte demokratickí vy."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Budeme dodržiavať poradie, v akom ste sa hlásili. Pán Csáky, nech sa
páči."
Pál Csáky: "Ďakujem pekne. Ja sa chcem vrátiť k vecným témam, ak dovolíte. Je to zaujímavý dialóg a
nikdy sa asi nezhodneme pri týchto stoloch, nielen z toho dôvodu, že zastupujeme tu iné záujmy a iné
politické strany, ale aj z toho dôvodu, že je to klasický prípad pohára, ktorý je napol plný. Kolegovia z
Bruselu obhajujú tú plnú časť a majú pravdu, Európskej únii môžeme ďakovať veľa. Ale nemôžu ani oni
povedať a nikto nemôže tvrdiť, že tá chýbajúca časť, tá druhá polovička, je nereálna. Je bohužiaľ reálna.
A to vytvára aj euroskeptické názory aj na Slovensku. Takže my v SMK sme hodnotili situáciu tak, že
treba poslať do Bruselu silnejší hlas. A myslíme si, že my nechceme takých ani euroúradníkov, ani
europoslancov, ktorí sa vracajú z Bruselu a budú vysvetľovať v slovenských regiónoch, prečo niečo
nejde, alebo prečo sa nedá realizovať, my chceme tlmočiť náš názor a názor našich občanov tam práve
v Bruseli. A ak dovolíte, tri konkrétne príklady. Po prvé, banková kríza. Slovenskí občania, občania
Slovenska sa skladajú na podporu bankovej sféry, aj na podporu Grécka, ale pýtam sa – koľko zaplatili tí
dvaja eurokomisári, ktorí boli zodpovední za financie teraz a v minulosti, a koľko zaplatili z vlastného tí
dvaja predsedovia Európskej komisie, ktorí boli tiež zodpovední za túto oblasť? Pretože grécka kríza,
prosím vás pri všetkej úcte, a banková kríza nevznikla zo dňa na deň, oni mali presné informácie a
nemali nechať situáciu dopadnúť tak, že bude krízová. Druhý..."

Peter Bielik: "Tiež si vás dovolím ale upozorniť, pán Csáky, je potrebné v tomto kole už reagovať na
predrečníkov. Nech sa páči, dokončite."
Pál Csáky: "Áno, druhý konkrétny problém, prosím, daňová harmonizácia. Povedali sme, že jedným z
najväčších problémov Európy je rozdiel medzi vyspelými regiónmi a centrom a zaostávajúcimi regiónmi.
Čo navrhujú Nemci? Čo navrhujú Francúzi? Harmonizovať dane. Pričom daňová slobodná politika je
komparatívna výhoda práve tých nových členských krajín a periférnych krajín. Takže to je zase moment
necitlivosti. Samozrejme, nikdy takýto návrh pdoporovať nebudeme. No a tretia vec, tretí konkrétny
príklad. Aká je právna istota v členskej krajine Európskej únie, hovorím teraz o Slovensku, keď občianka
Slovenska, tým aj občianka Európskej únie, je perzekvovaná po ôsmich rokoch a musí sa vysťahovať do
inej členskej krajiny Európskej únie, aby mala pokoj? Hovorím o Hedvige Malinovej. Takže, prosím vás,
to sú také tri konkrétne oblasti, ktoré sa nedajú povedať, že neexistujú. Sú to konkrétne veci. Z toho
dôvodu my hovoríme – Európa áno, ale zmeňme Európu. To je slogan SMK."
Peter Bielik: "Ďakujeme pekne."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme pekne. Poďme ešte ďalej v tých reakciách, zostaňme v téme. Pán
Oravec."
Ján Oravec: "Ďakujem pekne. Ja sľubujem, že sa budem držať toho, že striktne reagujeme na
predrečníkov."
Peter Bielik: "Nech sa páči."
Ján Oravec: "Čiže ja mám štyri reakcie. Jedna sa týka pána Kollára, ktorý sa pochválil, že v hodnotení
INESS-u mali druhý najlepší program z deviatich hodnotených programov. Zrejme pre nedostatok času
nestihol už povedať tú dôležitú informáciu, kto skončil prvý."
Jozef Kollár: "Povieš ty. Blahoželám."
Ján Oravec: "Takže dovoľte, aby som vás informoval, že program SaS bol vyhodnotený ako
najkvalitnejší, čo ma teší ako autora toho programu. A zároveň myslím si, že nie je to len INESS, ale aj
iní, ktorí hodnotili. Napríklad tu máme zástupkyňu EurActiv. Ja som bol na prezentácii hodnotení
programov EurActiv a tam ma zase tešilo to, že keď prišiel na rad náš program, tak zoznam tých
originálnych prvkov, ktoré sa tam nachádzajú, bol najdlhší zo všetkých strán, ktoré prichádzajú do
eurovolieb. Zároveň hovorím, že - samozrejme nechválim sa s tým, lebo viem, že programy dnes,
bohužiaľ, voľby ani nevyhrávajú, ani neprehrávajú - a keď sa pozriete na program strany Smer, ktorá
bude mať pravdepodobne najviac europoslancov, tak je to normálna tragikomédia. Ten program má, ak
ste ho videli, ak nie, tak vám ho odporúčam, ten program má osem strán a bol vyrobený úplne na
poslednú chvíľu, možno už kampaň začala a predpokladám, že tie inštitúcie, ktoré chceli programy
hodnotiť, tak si ich pýtali, a potom v Smere zistili, že nemajú program, tak ho na poslednú chvíľu rýchlo
zbúchali. No odporúčam vám, aby ste si to pozreli. Je to pár minút. Je to program, ktorý, podľa mňa,
vojde nielen do dejín Slovenskej..."
Maroš Šefčovič: "Ďakujem za reklamu, pán Oravec. Určite si ho prečítajte, prosím."
Ján Oravec: "Áno, áno. A ešte si ho teda prečítajte, lebo naozaj aj podľa mňa vojde do učebníc
politológie ako program, ktorý nie je programom, ale je paródiou na program. Ešte pána Šefčoviča,
druhá reakcia na jeho tvrdenie o tom, že liberáli v Európskom parlamente majú v programe, v tom
predvolebnom, ako jediní predstavu o európskom usporiadaní Európskej únie. Nie je to pravda. Ten
manifest, ktorý má liberálna frakcia, dnes obsahuje žiadne zmienky týkajúce sa európskeho
usporiadania."
Maroš Šefčovič: "Kto je váš šéf, pán Oravec? Pán Verhofstadt je najväčší eurofederalista v Európe."
Ján Oravec: "Pán Verhofstadt má predstavy o..."
Maroš Šefčovič: "Hlavný presadzovateľ eurobondov."
Ján Oravec: "Áno, je to pravda, ale zároveň..."
Maroš Šefčovič: "A vy ste s ním v jednej frakcii."
Ján Oravec: "My sme vo frakcii, kde nemáme žiadnych europoslancov, ale máme tam spojencov - zatiaľ
ešte - máme tam ďalšie strany..."

Maroš Šefčovič: "Keď o paródii sa rozprávame, len aby sme vedeli."
Ján Oravec: "Jasné, máme tam strany, ktoré sú z iných krajín a ten program, ktorý majú oni, je takmer
identický s naším a myslím si, že aj to, ako vyzerá ten manifest liberálnej frakcie, je naša zásluha, aj
zásluha tých, ktorí majú naozaj predstavu o tom, že budúcnosť EÚ nie je v nejakom superštáte, ale
budúcnosť EÚ je v zásadných reformách, ktoré pomôžu prežiť do budúcnosti, aby lepšie fungovala.
Tretia poznámka k absurditám. My používame v našej eurokampani aj príklady absurdít, ale opäť, je to o
tom, aby sme občanom priblížili do akej miery dnes zasahuje do ich každodenného života aj Brusel a
použili sme možno unikátne ako prví taký spôsob kabaretu, kde sa im snažíme teda občanom
netradičným spôsobom tieto témy priblížiť, ale zároveň ten kabaret je len akoby prvou časťou, lebo
druhá časť je potom vážna diskusia s tými ľuďmi o tých témach, aby si lepšie uvedomili, že naozaj my
nie sme tu a Brusel je tisíc kilometrov, ale my a Brusel sme jedno a musíme riešiť tie problémy spolu. A
posledná reakcia na pána Chelemendika, ktorý tu prejavil takú starosť o to, že čo je za Európskou úniou,
ktorá je finančne závislá od Spojených štátov. Neviem o nejakej finančnej závislosti EÚ od Spojených
štátov. Ale keby to aj hneď tak bolo, tak ako oveľa viac uvítam závislosť Európskej únie od Spojených
štátov ako závislosť, ktorú sme si tu pamätali Slovenska od Ruska v rokoch 1968 až 1989."
Peter Bielik: "Nech sa páči, pán Šefčovič chcel reagovať, pani Záborská a pán Simon a pán
Chelemendik. Ukončíme toto kolo reakcií. Pán Šefčovič, pani Záborská."
Maroš Šefčovič: "Ďakujem, len pár krátkych poznámok. Ja by som len všetkých kolegov poprosil,
nehovorme o Slovákoch, Slovenkách, o občanoch tejto krajiny ako o otrokoch. Veď je to dehonestujúce
a navyše to to nie je pravda a nevnucujme ľudom tento komplex menejcennosti, lebo my ho fakt
nepotrebujeme. Veď my sme skvelá krajina. Prečo máme problém s automobilovým priemyslom, ktorý z
nás urobil strojársku automobilovú veľmoc? Prečo máme problém s investormi, ktorí u nás rozvíjajú
digitálnu ekonomiku? Ja sa stretávam s mladými ľuďmi. Tu v Bratislave vzniká veľmi silné startupové
centrum. Veď my sme skvelá krajina. Nevnucujme ľuďom pocit, že my smie niekoho otroci. Nie sme.
Sme jedna úspešná krajina a myslím si, že už si to tak začnime uvedomovať a nadýchnime sa trošku aj
doma, aj v Európskej únii. No a pokiaľ ide o tie ďalšie poznámky. Chcel by som ubezpečiť všetkých
občanov Slovenskej republiky, že v Európskej únii sa nikto nechystá harmonizovať priame dane. To, čo
sa navrhuje, je koordinácia postupov s cieľom znížiť daňové úniky, lebo akým spôsobom sa chcete
vyzbrojiť proti nadnárodným koncernom? Akým spôsobom sa chcete vyzbrojiť proti obrovským bankám?
Jedine s európskym prístupom máte šancu túto situáciu uregulovať a zabrániť obrovským daňovým
únikom, ktoré stoja aj túto krajinu miliardy eur. Takisto sa uvažuje o tom, ako nastaviť daňové systémy,
aby sme zabránili agresívnemu zdaňovaniu? To znamená, aby sme neboli v situácii, že nadnárodný
koncern v jednej krajine vygeneruje zisk a potom si ho akože zdaní niekde v daňovom raji. Veď to
predsa nikto z nás nechce. A keď hovoríme o daniach, tak v tomto duchu a nie, že by niekto chcel
harmonizovať priame dane. No a posledná poznámka na pána Oravca. Určite si veľmi dobre pamätá
seriál Yes Minister. Tam, keď minister prišiel za svojimi poradcami s nejakou originálnou myšlienkou, tak
mu povedali – Yes, sir, that's very innovative – Je to veľmi inovatívna myšlienka. To rovnítko k tomu si
určite pripojíte vy všetci ostatní. A keď hovoríme o paródii, tak myslím si, že najväčšou paródiou je to, že
strana SaS je súčasťou európskych liberálov, ktorej šéfuje šéf európskych federalistov, s ktorým som bol
na otváracej konferencii, keď predstavil novú zmluvu pre budúcnosť, ktorá jednoznačne presadzuje
Spojené štáty európske. No a je súčasťou frakcie, ktorej podpredsedom je Olli Rehn, hlavný architekt
eurobondov a záchrany Grécka. Čiže ja s obidvoma súhlasím, len nechápem potom, v čom sme my
parodickí. Takže ten kabaret skutočne sedí, akurát si myslím, že je veľmi, veľmi zavádzajúci voči
občanom a voličom Slovenskej republiky..."
Ján Oravec: "Pán Šefčovič k programu vášmu. Váš program ste čítali? A čo naňho hovoríte?"
Natália Fónod Babincová: "Pani Záborská?"
Maroš Šefčovič: "Samozrejme, som si pozrel aj váš program..."
Ján Oravec: "Nie náš. Váš program, či ste čítali?"
Maroš Šefčovič: "Ale však , samozrejme, že som si ho čítal, som jedným zo spoluautorov..."
Natália Fónod Babincová: "Ste v strede diskurzu, tak skúste zareagovať, pani Záborská."
Maroš Šefčovič: "A na rozdiel od vás, na rozdiel od vás, pán Oravec, my tam aj konkrétne píšeme, do
akých výborov chceme ísť, čo tam chceme robiť, ako sa chceme odpočítať potom svojich voličov a ako
si vieme rozdeliť úlohy do budúcna..."
Natália Fónod Babincová: "Páni, nechajme dámu prehovoriť. Pani Záborská, nech sa páči, ďakujeme."
Anna Záborská: "Ďakujem veľmi pekne. Aj toto možno dáva nejaký obraz o rovnosti príležitostí medzi

mužmi a ženami..."
Maroš Šefčovič: "By sme sa vám mali ospravedlniť, vážne..."
Anna Záborská: "Nielen to zloženie. Mňa tiež zaujali tie... tá harmonizácia daní. Hovorím, tá jedna z
podotázok, ktoré tu zazneli, bolo o euroskepticizme a viacerí sa obávame skutočne toho, že tie
štandardné politické skupiny, ktorí majú jasne definované programy a cesty Európskej únie, môžu mať
menej poslancov práve na úkor euroskeptikov a ja by som nebola rada, keby sme k tomu
euroskepticizmu prispeli tak, ako tuná sedíme a myslím si, že niektoré tie informácie euroskeptikov
povzbudia. Keď sa hovorilo o harmonizácii daní, tak samozrejme, že sme hovorili v Európskom
parlamente, ale hovorili sme o harmonizácii daňového základu, čo je rozdiel. A myslím si, že my, ktorí
sme proti harmonizácii daní, s harmonizáciou daňového základu súhlasíme, pretože aj keď, no záleží od
toho, niektorí hovoria, že je to prvý krok k harmonizácii daní. To už záleží na tom, ako si to ustrážime my
ostatní. Ale rozhodne jednoduchšie pre podnikateľov, ktorí podnikajú vo viacerých štátoch, mať jednu
účtovnú spoločnosť, ktorá im robí účtovníctvo, ako mať v každom štáte inú, pretože ten daňový základ je
v každom štáte iný. Takže poďme o tom diskutovať, ale nehovorme o harmonizácii priamych daní."
Peter Bielik: "Ďakujeme veľmi pekne, ešte som zaregistroval posledné reakcie do tohto kola tém a
pôjdeme na ďalšiu tému. Nech sa páči, videl som pána Simona, pána Chelemendika, zavŕši to pán
Danko a končíme s reakciami k tejto téme, pôjdeme k ďalšej téme. Nech sa páči, pán Zsolt Simon."
Zsolt Simon: "Ďakujem, ak dovolíte, ja nadviažem na to, čo povedala pani kolegyňa. My nie sme
zástancami toho, aby sme mali harmonizovaný daňový základ. To, čo vieme podporiť, je vytvorenie
akéhosi štandardizovaného postupu účtovníctva a to by pomohlo hlavne malým živnostníkom, aby mohli
ísť do viacerých krajín. Ale v každom prípade treba povedať a zamyslieť sa aj nad tým, že čo od nás
Európska únia vyžadovala k prvému máju 2004. Vtedy, keď sme vstupovali, tak Európska únia nám
povedala, čo musíte dodržiavať v oblasti ľudských práv, čo musíte dodržiavať v oblasti vymožiteľnosti
práva, čo všetko musíme absolvovať. A ja som na to nesmierne hrdý, že Slovenská republika to zvládla.
Od tej doby za tých desať rokov sa na to nikto nepozrel. A práve preto jedno z tých našich cieľov je v
nadväznosti na to, čo tu odznelo, že aká Európska únia do budúcna, ja si myslím, že mali by sme sa
vrátiť k tým pravidlám, ktoré boli stanovené k prvému máju a mali by sme ich začať dodržiavať,
respektíve vyžadovať od jednotlivých členských krajín, či už sú to ľudské práva alebo ostatné práva a od
každej jednej tej krajiny, pretože pokiaľ to nebude dodržiavané a kontrolované a ja som rád, že Európska
únia vôbec prichádza na to, že aj ekonomické kritériá stanovené hoc dobre, ale nedodržiavané, sú veľmi
zlou cestou. A práve preto sme zástancami toho, aby sme vyžadovali a sankcionovali tých, ktorí
nedodržiavajú ekonomické ukazovatele, ale aj tie ostatné ukazovatele demokratických princípov a práve
preto sme chceli a boli by sme zástancami toho, aby bol nejaký automatický mechanizmus zo strany
Bruselu, aby poukazoval na to, že v jednotlivých členských krajinách tieto princípy nie sú dodržiavané.
Ale vôbec, je treba si uvedomiť, že tá Európska únia je o nás. Tak, ako tu aj kolegovia niektorí povedali.
Nie Brusel rozhoduje. V každom prípade. Ako ten rozhodovací proces sa ukončí v Bruseli. Ale na
samom začiatku sú to slovenskí úradníci, ktorí sa k jednotlivým návrhom vyjadrujú. To znamená, že
úloha europoslanca a možno neštandardne v budúcom volebnom období pre nás bude musieť byť aj v
tom, aby sme upozornili na to, že Slovenská republika čo zanedbala a k čomu sa nevyjadrila."
Peter Bielik: "Pán Simon, veľmi pozorne vás počúvam. Nepočul som ale, že by ste reagovali na niekoho
ďalšieho. Odovzdám teda slovo pánovi Chelemendikovi, potom pán Danko a pôjdeme na ďalšiu tému.
Pán Chelemendik?"
Sergej Chelemendik: "No, ja by som chcel reagovať asi nasledovne takto. Začnem z tou európskou tigra.
Trošku mi to pripomína dvojnásobné platy, ktoré nikto nevidel a ja neviem, aká časť, ešte raz to
zopakujem. Aká časť Slovákov naozaj profituje z členstva Slovenska v Európskej únii a aká časť naozaj
stráca. To by som veľmi rád vedel, aj podložené proste vedeckým aj ekonomickým prieskumom. Čo sa
týka vôbec... ja akože stále rozmýšľam, že či toto celé nadšenie, čo tu počujem, že Európska únia je
strašne dobrá, výhodná vec, ja rozmýšľam, či kolegovia naozaj žijú na Slovensku a pýtajú sa ľudí na túto
tému. To mi začína pripomínať dobu mojej mladosti, keď muselo sa povinne chváliť výdobytky
socializmu, ale nikto tomu neveril a nikto ani úprimne to nechválili. Chválili o z tých vlastných akože
dôvodov. Chcel by som..."
Peter Bielik: "Pán Chelemendik, očakával som, že budete reagovať na pána Oravca, ktorý mal
konkrétnu otázku na vás alebo konkrétne ju smeroval. Dokončite to, nech sa páči..."
Sergej Chelemendik: "Čo sa týka toho, áno, áno, ak môžem. Nehovorím toho až tak veľa. Takže ak
môžem, poviem ešte pár viet. Čo sa týka toho, že za všetko dobré môže Obama a za všetko zlé môže
Putin, to je mainstream slovenských médií. Je nebezpečný pre Slovensko. Zdôrazním, je nebezpečný
pre Európu. Médiá nekomunikujú, že de facto sa začína plynová vojna v Európe, ktorá ovplyvní Európu
ešte viac ako výsledok európskych volieb. Na Slovensku o tom nikto nevie a Slovensko je v epicentre
tejto vojny. Takže keď pán Oravec tu hovorí o tom, že on bol by veľmi rád pod vplyvom Spojených

štátov, nie pod vplyvom Ruska. Rusko má zásadný vplyv v tom, že je veľkým zdrojom surovín pre
Európu a Spojené štáty sa snažia o veľmi jednoduchú vec – odrezať Európu od tohto zdroja. A potom
predávať Európe tie isté suroviny za podstatne nevýhodnejšie pre Európu a výhodné pre Spojené štáty
podmienky. O tom je aj situácia na Ukrajine z hľadiska geopolitiky. Ale ešte na záver o tom kabarete.
Viete, akože, veľa Slovákov proste si položí otázku, že ako je možné, že z toho európskeho tigra, o
ktorom čítame, sa stalo také úbohé, vyhladnuté, chudobné mačiatko? Toto je otázka, na ktorú budú
musieť zodpovedať aj slovenskí politici, že ak je dobré to všetko, čo doniesla sem Európska únia, ak tie
eurofondy je to najlepšie, čo je, tak naozaj, Európa má za čo chváliť Slovensko, lebo Slovensko
odovzdalo nad osemdesiat percent národného majetku do rúk západoeurópskych, najmä monopolov. A
za toto naspäť dostáva eurofondy."
Peter Bielik: "Ďakujem vám pekne, pán Chelemendik. Ospravedlňujem sa pánovi Dankovi, musíme ísť
na ďalšiu tému. Necháme si teda vašu reakciu k ďalšej téme. Ak dovolíte, dáma a páni, opýtam sa do
publika, či máme nejaké otázky kolegyne Barbary Túrosovej."
Barbara Túrosová: "Peter, ďakujem veľmi pekne. Naše publikum naozaj počúvalo pozorne a verím, že
sa bude chcieť zapojiť do diskusie a svojimi otázkami. Poprosím ale priaznivcov, aby sa tentokrát zdržali,
keďže prišli podporiť svojich favoritov. Vidím, ž tu sa nejaký mladý pán už hlásil. Nech sa páči."
Divák 1: "Dobrý deň prajem. Ja by som sa chcel opýtať pána Šefčoviča, všetci vieme, že Bratislava
nemôže čerpať eurofondy, či by sa to dalo zmeniť, ďakujem pekne."
Barbara Túrosová: "Pán Šefčovič, poprosím vás o reakciu..."
Peter Bielik: "Pán Šefčovič, môžete odpovedať, nech sa páči..."
Maroš Šefčovič: "Áno, ďakujem veľmi pekne. Toto rozhodnutie bolo prijaté, pokiaľ sa nemýlim, počas
druhej vlády Mikuláša Dzurindu, kde sa rozdelili jednotlivé kraje tak, že pre Bratislavu nebolo možné
čerpať zo Štrukturálnych fondov, ale iba z takzvaného Kohézneho fondu, ktorý má na starosti
celoslovenskú infraštruktúru. V podstate už vtedy vyplynul problém ako financovať hlavne vedcov,
Slovenskú akadémiu vied, ktorá má svoje sídlo v Bratislave a podarilo sa vtedy vybaviť okolo tristo
miliónov eur pre Bratislavu a pre vedeckú oblasť. Momentálne prebieha rokovanie o bratislavskej
výnimke. Viem, že bude možnosť z tých všetkých štrukturálnych fondov vyčleniť pre Bratislavu tri
percentá. Čiže tie rokovania momentálne vyzerajú tak, že by bolo možné získať okolo tristo,
tristošesťdesiat miliónov eur pre Bratislavu, samozrejme, bude potrebné mať kofinancovanie zo strany
štátu, čiže to bude, myslím si, veľmi solídna suma aj pre Bratislavu a hlavne pre tie oblasti, z ktorých má
prospech celá Slovenská republika. To znamená, podpora vedy, výskumu, podpora mladých
startupistov, potreba... podpora nových internetových digitálnych technológií."
Barbara Túrosová: "Pán Šefčovič, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. My dáme teda priestor ešte na
jednu otázku. Nech sa páči."
Divák 2: "Dobrý deň prajem. Ja by som sa chcel spýtať pána Viskupiča. Vraj nechcete vstúpiť do žiadnej
frakcie. Ako chcete potom niečo presadiť v Európskom parlamente?"
Peter Bielik: "Pán Viskupič, nech sa páči, vaša odpoveď?"
Jozef Viskupič: "Ďakujem, ja som sa tu aj hlásil na reakciu, presne k tejto téme..."
Peter Bielik: "Tak to môžete spojiť..."
Jozef Viskupič: "Čiže ďakujem za otázku. Aby som uzavrel tú trojku tých programov a hodnotení, tak my
sme teda skončili na treťom mieste z hodnotenia tých programov a možno aj symbolicky síce ako
obyčajný človek na kraji tejto ctenej spoločnosti, ale tak musím toto spomenúť. A my máme presne v
programe urobené to, že existuje možnosť, ako sa síce eurooptimistické strany boja rozpustené v
európskych frakciách, boja toho, že čo príde po týchto voľbách. Je pravdou, že Európsky parlament je
jedinou volenou inštitúciou na pôde Európskej únie a je pravdou, že asi končí najeurooptimistickejší
parlament, aký sme... aký tu bude do budúcna. Čiže nazývajú to euroskepsou alebo eurorealizmom.
Čiže môže vzniknúť veľmi zaujímavá skupina poslancov, ktorí teraz hovoria o tom, že je sa treba spájať
na témach, nie pod politickými tričkami liberálov, konzervatívcov a socialistov, pretože konieckoncov to
skončí tak, že podpíšu veľkú koaličnú dohodu a z veľkého percenta prijímajú a hlasujú spolu. Čiže pre
nás je dôležitý deň po. To, čo naozaj voliči rozhodnú a tieto voľby by mali byť o témach a rozhodnutí o
tom, do akej miery sú poprepájané národné programy s programami politických frakcií. Jedna hádka tu
vznikla. Veď toto je ten podvod, toto je to divadlo, prečo jedna politická strana kandidujúca s absolútne
veľkou kritikou fungovania superštátu je členom politickej frakcie, ktorá je ako keby alebo jej predstaviteľ
je najeurofederalistickejší, ale máme tu aj iné politické projekty, kde sa národný program odlišuje od
programu, ktorý predstavuje frakcia. Preto ľudia často aj nerozumejú možno tomu, že čo znamená

politická frakcia, kde poslanci hlasujú za veľmi ambiciózne ciele... environmentálne ciele a potom
predseda tejto istej strany v Košiciach kritizuje štyridsaťpercentné kvóty, ktoré budú v neprospech nášho
podnikania na Slovensku. Čiže chceme..."
Peter Bielik: "Pán Viskupič, veľmi jednoducho. Ale tá otázka znela, ako chcete niečo presadiť, ak
budete..."
Jozef Viskupič: "Priznávame, že najbližšie máme... najbližšie máme pravdepodobne ku
konzervatívcom..."
Peter Bielik: "Ak dovolíte. Ako chcete niečo presadiť, ak nebudete v žiadnej frakcii, pán Viskupič?"
Jozef Viskupič: "Odpovedám, že najbližšie máme ku konzervatívcom a reformistom. Ale toto je, keďže si
vážime voliča a uvidíme, aký ten mandát veľký bude, toto je otázka na deň po. To znamená, že ak
vznikne frakcia, ktorá sa bude zaoberať alebo bude na téme priateľov kohézie, ktorých je šestnásť
štátov, alebo to budú malé štáty, no tak budeme veľmi radi, ak takáto frakcia pri siedmich štátoch a
dvadsiatich piatich členoch v parlamente Európy vznikne."
Peter Bielik: "Ďakujeme pekne."
Barbara Túrosová: "Pán Viskupič, ďakujem veľmi pekne. Ja som sa už medzitým presunula k našim
odborníkom, s ktorými teda zhodnotíme prvú časť debaty. Pán Klus, čo teda možno kľúčové zaznelo?
Môžeme túto otázku doplniť aj o to, že niekoľkokrát sa spomínalo slovné spojenie slovenský paradox.
Zazneli rôzne názory, prečo k nemu dochádza. Zazneli však aj riešenia?"
Martin Klus: "Ďakujem pekne za túto otázku. No ja som tých riešení veľa nepostrehol, priznám sa. Bolo
tu spomenutých viacero možností, napríklad povinná volebná účasť. Ja osobne som veľmi skeptický k
povinnej volebnej účasti, pretože v takom prípade sa na voľbách zúčastňujú ľudia, ktorí sa absolútne
nezaujímajú o veci verejné a potom si vieme predstaviť, asi akým spôsobom hlasujú. Je dokázané, že v
krajinách, kde k tomu dochádza, majú ďaleko viac navrch populistické strany, populistickí politici, takže
ja sa jednoznačne neprikláňam k tejto alternatíve. Hovorme o tom, že máme zlý volebný systém. To nie
je žiadnym tajomstvom. Sedia tu viacerí poslanci Národnej rady alebo bývalí poslanci Národnej rady a
tento systém bol prijatý v roku 2004 a povedzme si úprimne, nevyhovuje nikomu, okrem politických
strán, pretože je jednoznačne stranícko-centrálny. A tento politický systém nám dnes neumožňuje poslať
do Európskeho parlamentu trinásť osobností. Núti nás, aby sme volili stranícke kandidátky, čo veľa ľudí
odrádza od toho, aby sa na voľbách do Európskeho parlamentu zúčastnili. Takisto je tu otázka, prečo sa
niektorí nezúčastňujú, keď nemôžu. Viacerí občania Slovenskej republiky žijú v zahraničí. Dnes estónski
občania, ktorí ešte pred dvadsiatimi piatimi rokmi boli občanmi Sovietskeho zväzu, môžu pokojne voliť
elektronicky. Na Slovensku nič také nemáme. Takisto sa hovorí o tom, že na Slovensku by mala byť
možnosť voliť aspoň poštou, keď už nič iné. A ak by sme všetky tieto veci spojili, tak by sme určite
dostali aj podstatne väčšiu volebnú účasť. A nakoniec aj sa stále, nedávno sme tu mali prezidentské
voľby. Prečo sme aspoň prvé alebo druhé kolo nespojili s voľbami do Európskeho parlamentu? Za mnou
sedí minister financií, akiste by to ocenil, pretože by ušetril tejto republike aj takýmto spôsobom niekoľko
miliónov slovenských... pardon, eur. A Slováci by takýmto spôsobom určite neboli ďalej rekordmanmi v
neúčasti vo voľbách do Európskeho parlamentu."
Barbara Túrosová: "Tak, to bol komentár politológa Martina Klusa, ďakujem veľmi pekne. Pani
Gábrižová, takisto vás poprosím o hodnotenie debaty a tiež jedna doplňujúca otázka. Hovorilo sa o tom,
že Slováci už dvoje voľby po sebe, teda odkedy sú členmi... odkedy sme členmi Európskej únie, obsadili
nelichotivé posledné miesto v európskych voľbách. Ale tá atmosféra je celková momentálne aj v Európe,
nie veľmi priaznivá. Podľa tých posledných prieskumov až šesťdesiatdva percent Európanov nemá
záujem o tieto voľby. Prečo je to, podľa vás, tak?"
Zuzana Gábrižová, portál EurActiv: "Aj v tých krajinách západnej Európy, ktoré tu boli spomenuté, kde
nemajú povinné hlasovania, ktoré, myslím, je len v štyroch krajinách EÚ, tak tá účasť je stále vyššia ako
je tomu na Slovensku. Od diskutujúcich často alebo od väčšiny z nich zaznelo, že, čo sa týka slovenska,
je to hlavne problém akéhosi takého zabsorbovania Európskej únie. Tu treba možno vždy každú
diskusiu o Európskom parlamente zarámcovať do tej reality, v ktorom Európsky parlament funguje a
síce, že je jednou z troch hlavných inštitúcií, ktoré produkujú to, ako tá realita u nás v Európskej únii
vyzerá. To sa dá rozmeniť napríklad na to, že nemôžeme ani všetok ten tlak toho, ako by mala Európska
únia vyzerať a ako by sme si ju my možno zo Slovenska priali zmeniť, smerovať na poslancov
Európskeho parlamentu a to najmä to, že rovnako dôležitými aktérmi tejto diskusie sú napríklad naši
rezortní ministri, s ktorými sa takmer nikto tu u nás na Slovensku na európske témy nerozpráva, možno
výnimkou je opäť práve pán minister financií, ktorého teda často grilujú, pokiaľ ide o kritériá deficitu a
dlhu. Ale s ostatnými ministrami sa nikto na tieto témy nerozpráva, možno občas si ich odchytia, keď
vychádzajú z Rady, ale to už je štádium procesu, kedy je všetko, o čom môžeme rozprávať, de facto
uzavreté. Čiže naozaj nám chýba akýsi komplexný program alebo pohľad na to, ako realitu v Európskej

únii tvoríme."
Barbara Túrosová: "Ďakujem veľmi pekne pani Gábrižová. Pán politológ Horský pre vás takisto otázka
ako naši diskutujúci zvládli túto prvú tému. A možno spolu s vami by sme to mohli zakončiť aj nejakou
odpoveďou na otázku, že o čom vlastne budú Slováci rozhodovať v týchto eurovoľbách."
Michal Horský: "Pokúsim sa. Predovšetkým by som chcel povedať divákom aj za seba, aj za všetkých,
ktorí tu sedíme v štúdiu, že nech už je to akokoľvek, nech sme akokoľvek spokojní, či nespokojní s
odpoveďami, ale tá dáma a tých deväť pánov, čo sedí pred nami, je to najlepšie, čo Slovensko je
schopné ponúknuť Európe, Európskemu parlamentu. S veľkou dávkou rešpektu a úcty k týmto
osobnostiam, ja sa však nemôžem zbaviť dojmu, že prvá téma, ktorú postavili moderátori, bola téma,
prečo tak málo Slovákov sa zúčastňuje európskych volieb do Európskeho parlamentu. Ešte raz
opakujem..."
Barbara Túrosová: "Dostali ste aj odpoveď na túto otázku?"
Michal Horský: "Ešte raz opakujem. S úctou a rešpektom k týmto osobnostiam. Dovolím si povedať, že v
tom prvom kole, v tom... ďalšie to boli faktické poznámky, … a v tom prvom kole na túto otázku
zodpovedali hlavne pre štyri osobnosti. Pán Oravec, pani Záborská, pán Maroš Šefčovič a pán Štefanec.
Ďalší štyria páni rozprávali úplne o inom, najmä o tom, že čo prečo majú a nemajú členov a čo si
myslíme o Ukrajine a o iných témach a dvaja rozprávali úplne z cesty. Ja nechám na našich divákoch a
aj vážených účastníkov tohto pléna mladých ľudí, ktorí tlieskajú všetkým oduševnene, aby pri tých
ďalších kolách zvážili, kto sa drží témy a otázky. Ak sú tu ľudia, ktorí úplne o inom rozprávajú, čo majú v
hlavách a nehovoria k téme, tak ja neviem. No, druhé by som povedal to, čo ste sa spýtali, to
optimistické, čo z toho, ako z toho. Myslím si, že politika je taká, že nikdy nie je tak zle, ani v tejto
diskusii, aby nemohlo byť ešte horšie v tých ďalších dvoch kolách. Ale v konečných dôsledkoch trinásti
naši poslanci, ktorých zvolíme o pár dní do Európskeho parlamentu sa stanú súčasťou
sedemstopäťdesiatjedna … draka, ktorý bude vládnuť Európe, ale našťastie, ten budúci parlament je
obmedzený dvadsiatimi ôsmimi drakmi, ktorý sú páni premiéri dvadsiatich ôsmich krajín, ktorí v Rade
európskej rozhodujú, spolurozhodujú. A plus k tomu nie zanedbateľný je Európska komisia, ktorá to
všetko popremýšľa a dáva dokopy. A teda suma sumárum. Prečo naši ľudia tak málo chodia k tým
voľbám je aj ten fakt, že jednoducho krajina ako naša, ale aj ostatné postkomunistické krajiny len ťažko
si uvedomujú, že politika je v zásade dohoda, kompromis. A Európsky parlament, Európska komisia,
premiéri európskych krajín, členských krajín hľadajú kompromis. A chýba čo? Chýba to dobrodružstvo,
ten boj. Ľudia nemajú komu fandiť. No, komu budeme fandiť? Veď tam počúvame jedného kolegu, že
áno, oni sa na všetkom dohodnú a proste tu ide o konsenzuálny iný trošička typ demokratickej politiky.
Tá politika ľuďom zvyknutým v parlamente vysypať injekčné striekačky, behať s maketami a hádzať
stoličky, sa musí zdať byť málo zaujímavá, málo atraktívna. A preto si myslím, že je dobré, ak sme to
tam desať rokov mali zástupcov a tí, ktorí budú zvolení, mali by byť hlavne tí, ktorí hovoria k veci. To je
všetko zatiaľ."
Barbara Túrosová: "Pán Horský, ďakujem veľmi pekne. Tak, to boli názory odborníkov, ktorí si takisto
vyslúžili veľký potlesk. My sa, samozrejme, môžeme posunúť na ďalšiu tému, kde budú, predpokladám
názory opäť rôzne, keďže tak má vyzerať správna diskusia."
Natália Fónod Babincová: "Presne tak. Tak niektoré témy už zazneli alebo myšlienky už v tom prvom
kole, keď tak môžeme povedať. My sa zrejme vrátime späť v čase, lebo niektorí z vás už naznačili, že sa
chcú rozprávať aj o hospodárstve, samozrejme a ísť do hĺbky. Takže poďme otvoriť tú druhú tému.
Hospodárenie Európskej únie, kam patrí nielen rozpočet, ale aj zamestnanosť mladých, aj odvrátenie
novej finančnej krízy, ktorá v podstate naštartovala tú diskusiu o tom, ako ďalej Únia."
Peter Bielik: "Tá naša otázka, základná otázka bude teda znieť – Ako vnímate budúcnosť európskeho
hospodárstva ako spoločného trhu, spoločnej ekonomiky. Sú napríklad v rozpočte Európskej únie
zohľadnené všetky kapitoly, ktoré môžu prispieť k jeho rozvoju, k ďalšej budúcnosti, úspešnej budúcnosti
Európskej únie? Prvý sa hlási pán Štefanec. Chcem len pripomenúť pre krátkosť času, pretože tú prvú
tému sme tak trocha prešvihli, teraz pôjdeme už bez reakcií. Nech sa páči, pán Štefanec, hlásil sa pán
Oravec, pán Kollár, pán Viskupič a potom ďalší páni na druhej strane pódia, samozrejme, pani
Záborská. Nech sa páči, pán Štefanec, prvý."
Ivan Štefanec: "Ďakujem pekne. Myslím si, že v Európskom rozpočte by sme mali hovoriť o lepšom
využívaní prostriedkov a nie je potrebné nejakým spôsobom ho navyšovať. Keď sa pýtate, či sú tam
zohľadnené všetky položky, odpoveď je áno. Ale ja som, by som presadzoval inú štruktúru. Rozhodne by
som presadzoval menej na spotrebu a viac na investície. Za najlepšiu investíciu považujem vzdelanie.
To má vždy najlepšiu návratnosť, takisto investíciu na vedu, vzdelávanie, inovácie, nové technológie. To
sú veci, ktoré nás môžu posunúť dopredu. Naozaj, ekonomické témy sú kľúčové pre budúcnosť
Európskej únie a z tohto hľadiska musíme hovoriť aj o tom, v čom chceme viac spolupracovať a kde
bude integrácia pokračovať a kde naopak nie. A presadzujeme také stanovisko, že naozaj v oblasti

zahraničnej politiky v oblasti ochrany hraníc, v oblasti migrácie potrebujeme pokračovať v integrácii,
potrebujeme viac spolupracovať, ale na druhej strane tým kľúčom je dodržiavanie pravidiel.
Nepotrebujeme viac centralizácie trebárs v ekonomickom riadení, ale dodržiavanie pravidiel, ktoré máme
dobré, ale nie vždy sa dodržiavali. Potrebujeme zachovať daňovú suverenitu. To bola tá téma, o ktorej
ešte zostalo aj niečo nedopovedané a ja chcem len veľmi krátko k tomu povedať, že potrebujeme si
ochrániť daňovú suverenitu a nepovažujem za dobré snahy, čo už len o harmonizáciu daňového
základu, pretože je to prvý krok k harmonizácii daní a potrebujeme zdravú súťaž, potrebujeme si vybrať.
Len to nás môže posunúť dopredu. Takže tá suverenita by mala v ekonomických oblastiach ostať
zachovaná, mala by zostať v sociálnych oblastiach, kultúrnych, ale najmä v tej oblasti priamych daní je
to kľúčové, pretože do budúcna pre to, aby sme ekonomicky viac rozvíjali, potrebujeme zdravú súťaž,
potrebujeme podporu malého podnikania, lepšie vzdelanie, lepšiu infraštruktúru a to sú veci, ktoré
priamo súvisia s rozpočtom Únie."
Peter Bielik: "Ďakujem veľmi pekne, pán Oravec ako ďalší. Pán Oravec, pán Kollár."
Ján Oravec: "Dovoľte, aby som si pomohol takou analýzou, ktorú vyrobilo BUSINESSEUROPE, čiže
taká strešná európska organizácia, ktorej sú slovenskí zamestnávatelia členmi a cez ktoré
komunikujeme aj témy o Európskej únii priamo v Bruseli. Ja by som ukázal niekoľko grafov, ktoré asi
diváci tuná priamo neuvidia, ale uvidia ich možno televízni diváci, aby sme pochopili, v čom ten problém
je. Veľmi stručne. Čiže, keď sa pozrieme na tento prvý graf, tak ten graf hovorí o tom, kde ako rástla
ekonomika a ten najväčší graf, ten najväčší stĺpec je viac ako päťdesiat percent od roku 2008 narástla
ekonomika, teda hrubý domáci produkt v Číne, potom v Indii a potom sú tie vyspelé krajiny, teda
Spojené štáty, Japonsko a Európska únia je úplne na konci. Teda u nás nie že ekonomika rástla od roku
2008, ale je na nižšej úrovni ešte stále o niečo dnes, než bola v tom roku 2008. Čiže toto je prvý problém
Európskej únie. Ekonomika nerastie. Keď sa na to pozrieme prečo, zase ďalší graf, ktorý je v zásade
taký istý. My oproti Číne, Indii, Spojeným štátom a Japonsku zaostávame, úplne na poslednom mieste z
hľadiska rastu produktivity. Čiže v našich krajinách nerastie produktivita, alebo rastie, ale oveľa
pomalším tempom ako v iných krajinách. A teraz posledné dva grafy, aby som teda nebol príliš
rozvláčny. Keď sa pozriete na daňové zaťaženie v Európskej únii, tentokrát sme v tej časti toho grafu,
kde je to daňové zaťaženie najvyššie. Čiže problém Európskej únie okrem nerastúcej ekonomiky je, že
oproti naším konkurentom a tými sú Japonsko, Spojené štáty, samozrejme vo výraznejšej miere India a
Čína, máme vysoké daňové, celkové daňovo-odvodové zaťaženie v Európe. Tým pádom sa európske
firmy stávajú menej konkurencieschopné oproti iným v globálnej ekonomike. A úplne posledný graf, ktorý
takisto identifikuje ten kľúčový problém, ktorý v Európskej únii máme, to sú ceny elektriny a plynu a
znovu. Keď sa na to pozrieme tak keď odmyslíme si Japonsko ako ostrovný štát, tak Európska únia má
najvyššie ceny aj elektriny, aj plynu v porovnaní so svojimi konkurentmi, teda Čínou, Indiou, ale výrazne
aj oproti Spojeným štátom a to je problém zase pre európske firmy. Lebo ak máte dvojnásobne vyššie
ceny elektriny a trojnásobne vyššie ceny plynu, no tak jednoducho, keď sa dostanete do globálnej arény
a máte konkurovať, tak nemáte šancu. A problém Európskej únie a tým končím, je v tom, že mnohé tieto
parametre, ktoré znevýhodňujú firmy európske oproti iným sú spôsobené nie objektívnymi faktormi, ale
rozhodnutiami, ktoré prijíma Európska komisia alebo Európsky parlament. Samozrejme, s mnohými
chvályhodnými zámermi. Čiže my chceme bojovať s klímou, no tak hľadáme spôsob, ako donútiť firmy,
aby zvyšovali investície do menej znečisťujúcich výrob. Samozrejme, to je legitímny cieľ. Ale na druhej
strane, keď to robíme spôsobom, že znevýhodňujeme tie firmy a musia to premietnuť do ceny elektriny
alebo plynu, no tak potom máme hlavný problém. Takže toto je ako, si myslím, že kľúč. My sa musíme
pozrieť na reguláciu, ktorá prichádza a schvaľovaná je na úrovni Európskej únie z hľadiska toho, čo to
robí s konkurencieschopnosťou Európy, lebo opäť. Fungujúca ekonomika a konkurencieschopná
ekonomika je základom všetkého. Základom dobrej životnej úrovne pre občanov, základom
zamestnanosti, ale aj základom toho, do akej miery Európa môže byť významný alebo nevýznamný hráč
povedzme vo svetovej politike. Lebo keď ste malý a nedarí sa vám, tak vás, samozrejme, pochopiteľne
nikto nebude počúvať."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme pekne. Pán Kollár, tak hospodárenie Únie."
Jozef Kollár: "Ďakujem pekne za slovo. Ja nadviažem na môjho predrečníka. Toto všetko, čo hovoril, sa
dá len a len podpísať do jednej jedinej vety, ktorá sa volá strata konkurencieschopnosti celého nášho
kontinentu vo vzťahu k novovznikajúcim, novoobjavujúcim sa centrám ekonomickej moci. A teraz, kde sú
príčiny toho a ako hlavne z tohto neželaného stavu von. Ja si osobne myslím, že pokiaľ ide o rozpočet
Európskej únie, tak téza číslo jedna je dostatočne vysoký, nie je potrebné ho zvyšovať, úplne presne,
lebo pánovi politológovi Horskému chýbali konkrétne čísla, tak ten rozpočet dnes tvorí približne jedno
percento hrubého domáceho produktu Európskej únie. Nie je potrebné ho zvyšovať. Čo je ale
katastrofou pre Európu, pre náš kontinent, je vnútorná štruktúra tohto rozpočtu, kedy sa približne
päťdesiat percent tohto rozpočtu používa na priame dotácie do poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, čiže
pre divákov veľmi zrozumiteľne, na poľnohospodárstvo. Pričom na strane druhej iba približne osem
percent tohto rozpočtu smeruje na vedu, výskum, vzdelávanie, inovácie. Ja sa teda pýtam, ako sa
Európska únia dokáže, o čom sme sa teraz tu spolu bavili aj s mojím predrečníkom, dostať z toho
zostupného trendu, kedy stráca dych a kedy stráca tú konkurencieschopnosť v porovnaní s ostatnými

novo sa objavujúcimi centrami ekonomickej moci. A odpoveď treba hľadať v tom, že aj niektorí
predrečníci to spomínali a to je kľúč, sa volajú pravidlá. Ja sa pýtam, že pokiaľ tie pravidlá v Európskej
únii majú byť účinné, no tak musia prestať byť konečne politickej povahy. Pretože keď budú politickej
povahy, tak nemecká kancelárka Merkelová nikdy nenavrhne sankcie voči Francúzsku. Francúzsky
prezident Hollande nikdy nenavrhne sankcie voči Nemecku, pretože kapor si nikdy nevypustí vlastný
rybník. Ak tie pravidlá majú fungovať a majú byť účinné, tak potom ich porušovanie musí stáť pod
prísnymi sankciami. My dnes máme v Európskej únii tri kľúčové sankcie. Niektorí politológovia, mladí
ľudia, študenti, ktorí študujú tieto témy alebo európske štúdie, tak to vedia. Krajina, ktorá trvalo porušuje
pravidlá, môže dostať sankcie až do výšky nula celá dve percentá hrubého domáceho produktu. Aby
som bol konkrétny, čo to by znamenalo v prípade Slovenskej republiky, môžete dostať sankciu až do
výšky stoštyridsať miliónov eur pri našom HDP plus-mínus sedemdesiatdva miliárd eur. Ak by Slovenská
republika takúto sankciu dostala, tak nemali by sme zdroje na tri roky na zvyšovanie platovo zdravotných
sestier, kde ročne potrebujeme približne päťdesiat miliónov eur. Druhý typ sankcie. Ak krajina trvalo
porušuje pravidlá, môžu jej byť krátené eurofondy. A tretí typ momentálne asi najväčšej sankcie je, že
krajina stráca hlasovacie práva v európskych inštitúciách. Takže potrebujeme jednu jedinú vec, aby tu
boli jasné, zrozumiteľné a najmä vymožiteľné pravidlá. Poznámka posledná. Ak chceme, aby sa náš
kontinent v konkurencieschopnosti pohol ďalej, tak potrebujeme, aby platil konečne Equal treatment, to
znamená princíp rovnakého prístupu ku všetkým členským krajinám bez ohľadu na to, či je tá členská
krajina starou alebo novou členskou krajinou. Bez ohľadu na to, či je to malá alebo veľká krajina, pretože
v praxi to potom vedie k tomu a máme tu aj bývalých ministrov pôdohospodárstva, že priame platby na
hektár poľnohospodárskej pôdy v Rakúsku sú dvakrát vyššie ako na Slovensku. Ja sa teda pýtam, kedy
a či vôbec slovenský farmár bude schopný konkurovať farmárovi z Rakúska alebo z Nemecka alebo z
Francúzska, ktoré je konieckoncov najvyššou prijímajúcou krajinou tých spomínaných dotácií v
pôdohospodárstve. Ja som ináč odporca akýchkoľvek dotácií, pretože tie len deformujú slobodný trh. Ale
keď už tie tu dotácie máme, tak je predsa nemysliteľné, aby na Slovensku pán Csáky a pán Simon,
Európska únia dotovala dvadsiatimi tisícami eur každý hektár vyklčovaných vinohradov. Ja sa pýtam.
Nie sme už v pozícii, kedy dochádza aj k vedomej likvidácii poľnohospodárstva v strednej a východnej
Európe v tých nových členských krajinách? Čiže preto zdôrazňujem ten princíp, ktorý práve presadzuje
Aliancia európskych reformistov a konzervatívcov o plné členstvo, v ktorej NOVA usiluje a na jeseň ho
získame tohto roku. Tak práve tento princíp rovnakého prístupu ku všetkým krajinám, aby konečne aj
občania na Slovensku prestali byť občanmi druhej kategórie. Ak toto bude platiť, pravidlá a rovnaký
prístup ku všetkým, tak máme šancu ešte ten strácajúci dych, o ktorom som hovoril v úvode, pomaličky
zase naberať, lebo v opačnom prípade ideme naozaj s Európou dole."
Peter Bielik: "Ďakujem veľmi pekne. Registroval som aj oboch pánov, ktorých ste spomenuli, ale najskôr
sa hlásil pán Maroš Šefčovič, potom pán Csáky, pán Danko, pán Simon, pani Záborská, pán Viskupič a
z druhej strany pódia takisto ďalší. Pán Šefčovič, nech sa páči."
Maroš Šefčovič: "Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že kľúčom k tomu, aby sme naozaj zamerali našu
pozornosť na rast a zamestnanosť v budúcom období bude, keď sa vyhneme nejakej rozsiahlej
inštitucionálnej debate. Myslím si, že občania Európskej únie by nám neodpustili, ak by sme hneď
budúci rok začali rozsiahlu inštitucionálnu debatu o tom, čo tam dramaticky treba zmeniť .ľudia chcú
vidieť, že sa zameriame na rast, zameriame sa na zamestnanosť. Ja osobne budem presadzovať aj to,
aby sme do tých všetkých našich dopadových testov, ktoré robíme, zahrnuli jedno dôležité kritérium a to
je kritérium zamestnanosti. Pomôže tento návrh, pomôže toto opatrenie tvorbe nových pracovných
miest, alebo naopak, bude ľuďom komplikovať život a bude brániť tvorbe pracovných miest a to si
myslím, že musí byť naším absolútnym princípom až dovtedy, kým sa nám nepodarí naštartovať
ekonomický rast tak, aby sa prejavil aj vo vyššej zamestnanosti. Dobrou správou je, že európska
ekonomika sa zmáha v podstate, všetky posledné indikátory za posledné mesiace poukazujú na to, že
ekonomika začína rásť, ako v Európe, tak aj na Slovensku. Dnes ráno prišli posledné informácie, ktoré
dokonca ešte aj ten konzervatívny odhad ministerstva financií vylepšujú. Takže je veľká šanca, že ako
Európska únia, tak aj Slovensko, budú rásť a prejaví sa to aj v zamestnanosti. Reakcia na pána Kollára.
Veľmi presne popísal ten sankčný režim. Naozaj, tieto pravidlá už platia. Ten známy balíček šiestich a
dvoch opatrení, ktorý v sebe zahŕňa tieto sankcie, zahŕňa aj veľkú automaticitu. To znamená, že ak by
členské krajiny sa chceli takýmto pokutám, sankciám vyhnúť, tak musia proti nim hlasovať kvalifikovanou
väčšinou, čo je mimoriadne ťažké dosiahnuť. Čo sa týka priamych daní, ako som spomínal, by som to
zopakoval ešte raz. Nikto momentálne neplánuje ani v budúcnosti, nie je to na programe harmonizovať
priame dane. Z druhej strany pripomeniem len jednu vec a pomôžem si citátom Maria Montiho, ktorý
navštívil Bratislavu pred pár dňami, ktorý hovoril, že musíme si uvedomiť aj jednu vec, že integráciou
trhov sme sa dostali do situácie, keď je permanentná súťaž a permanentné znižovanie daňového
zaťaženia pre kapitál, ale rastie nám daňové zaťaženie práce a preto máme problém častokrát aj vytvoriť
podmienky pre mladých, aby sa zamestnali, aj pre tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Súhlasím s
kolegami v tom, že v budúcnosti musíme výraznejšie podporovať priemysel, ja som osobne podporil tú
renesanciu európskeho priemyslu. Pravidlá, ktoré mu majú pomôcť, špeciálny akčný plán pre oceľ, nové
pravidlá štátnej pomoci pre znižovanie cien v energetike, lebo je to skutočne kľúčom pre budúcnosť. No
a čo sa týka rozpočtu, tam by som len mierne poopravil pána Kollára. Lebo keď sa pozrieme na priame
platby do poľnohospodárstva, tak priemer Vyšehradskej štvorky a Rakúska je dvestotridsaťštyri eur

osemdesiatšesť centov na jeden hektár. Keď si zoberieme rakúsko, tak je to dvestopäťdesiattri eur.
Slovensko po tom presune, ktoré si zrealizovalo z fondu na podporu vidieka, bude poskytovať svojim
poľnohospodárom dotáciu vo výške dvestotridsaťdva eur. Čiže dá sa povedať, že sme v jednej línii s V4
aj s Rakúskom, čo bolo veľmi dôležité pre našich pôdohospodárov, aby súperili v podstate na jednej
úrovni. No a chcel by som počuť reakciu poľnohospodárov, keby ste im povedali, že ich o tieto dotácie
chcete pripraviť. Lebo vieme si predstaviť, keby sme túto jedinú európsku politiku rozmenili na
dvadsaťosem individuálnych poľnohospodárskych politík, kto by asi bol schopný pomôcť viac svojim
poľnohospodárom Francúzi alebo Slováci? Čiže pozerajme sa na to aj z tohto aspektu, že týmto
spôsobom sa postupne snažíme naozaj dorovnať a vytvoriť tie podmienky, aby slovenskí
poľnohospodári, najprv v regióne, ale potom takisto aj v celej Európskej únii mohli súťažiť vyrovnane.
Súhlasím s kolegami o tom, že nové centrá ekonomického rastu sú v Ázii, preto je potrebné sa s nimi
spájať, hľadať možnosti ako vytváranie zón voľného obchodu. Podpísali sme takú dohodu s Kóreou.
Rokuje sa s ASEAN-om, ďalšími krajinami. No a ja osobne považujem za absolútne kľúčové dosiahnuť
aj posun v rokovaniach o dohode o voľnom obchode so Spojenými štátmi americkými, aby sa vlastne
zjednotili dve najväčšie ekonomiky na svete, čo by malo veľký význam aj z hľadiska toho, ako budeme
vplývať a formovať globalizáciu do budúcna. Otázka konkurencieschopnosti. Nie je to zase také čierne,
ako to kolegovia prezentujú. Keď sa pozrieme na desať najkonkurencieschopnejších ekonomík na svete,
tak päť z nich máme v Európskej únii. To znamená, my vieme ako, len nevieme tieto princípy využiť
všade v Európskej únii a musíme sa z toho poučiť a určite kľúčom budú tie veci, ktoré som už spomínal,
ale takisto aj reforma školstva. Nemôžeme v Európe zostať v situácii, že budeme mať vysoký podiel
vysokoškolákov na trhu práce, ale z druhej strany nám bude chýbať milión informatikov, čo je reálna vec,
ktorá nám hrozí už o pár rokov. Nemôžeme na Slovensku mať mladých nezamestnaných, ale zároveň
počúvať predsedu automobilového zväzu pána Holečka, že už o pár rokov nám môže chýbať dvestotristotisíc zamestnancov, ktorí musia mať vysokú kvalifikáciu v strojárstve, ktorí by mohli pracovať v
našich automobilkách. Čiže tu treba urobiť zásadné zmeny a v tom sa určite s kolegami zhodneme. No a
poslednú vec, ktorú poviem. Je veľmi dôležité, aby si Európska únia zachovala to postavenie najväčšej
svetovej ekonomiky, najväčšieho obchodného bloku a to z toho dôvodu, že vidíme ako globalizácia
prudko akceleruje a buď ju budeme formovať my, dáme jej také to európske zafarbenie alebo
globalizácia sformuje nás. A to so všetkými tými negatívami, ktoré vidíme, že nám niekedy prichádzajú z
Ázie, kde sa nerešpektujú práva pracovníkov, kde sa nerešpektujú environmentálne práva a mnohé iné
normy, na ktoré sme my v Európe zvyknutí. Ďakujem pekne."
Peter Bielik: "Ďakujeme pekne."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme. Pán Csáky?"
Pál Csáky: "Aj podľa názoru SMK sa bude meniť v blízkej budúcnosti ekonomická politika Európskej
únie a nadväzne na to aj štruktúra rozpočtu Európskej únie. A to nielen z toho dôvodu, že my tu
diskutujeme o niektorých súvislostiach, ale bude to vynútené tak, ako aj pán kolega Šefčovič povedal,
bude to vynútené inými silnými centrami sveta. V tejto oblasti my v SMK rozmýšľame v dvoch rovinách.
Po prvé. Treba určiť priority, ktoré budú naďalej ťahať kompatitívnu a komparatívnu európsku
hospodársku politiku. To sú nové technológie, to je hi-tech a to je aj celý vzdelávací systém, ktorý
pripravuje ľudí pre túto oblasť. Ale na druhej strane netreba zabudnúť aj na to, že nemôže vzniknúť
priepasť medzi silnými ekonomickými centrálami Európy a zaostávajúcimi regiónmi. Takže na druhej
strane je treba posilniť regionálnu politiku, treba posilniť tie fondy, ktoré podporujú zaostalé,
zaostávajúce regióny. Tam je treba podporiť vznik zamestnanosti, respektíve vytvoriť také dodávateľské
štruktúry, aby malí a strední podnikatelia tam mali šancu. No a keďže som bol oslovený pánom
Kollárom, tak jednou vetou musím reagovať aj na to pôdohospodárstvo. Pôdohospodárstvo v uplynulých
dvadsiatich piatich rokoch na Slovensku nebolo riešené dobre a teraz som použil veľmi jemnú
formuláciu. Proste vznikla krízová situácia v tejto oblasti. Je mi to ľúto a na tom sa asi podpísali všetky
vlády, ale predovšetkým uplynulé dve alebo tri vlády Slovenska. Myslím si, že celá vec ide zlým smerom.
Riešenie ale nie je v odbúravaní podpôr z európskych fondov, to by znamenalo zánik slovenského
pôdohospodárstva, pán kolega. A vôbec si ja neverím v tej ultraliberálnej filozofii, čo ste vy presadili, že
trh rieši všetko. To už vývoj vo svete a v Európe niekoľkokrát potvrdil, že proste určitá spoločenská
kontrola tam musí byť, je tam úloha politík, je tam úloha štátov, je tam úloha aj ďalších veľmi dôležitých
súčastí ekonomickej dimenzie a keby sme išli týmto smerom, tak by sme veľmi dostali aj európsku
ekonomiku do veľmi ťažkej situácie. Tak medzi nami, ja som bol pri tom v druhej Dzurindovej vláde, keď
sa miestami presadzovali takéto názory a druhá Dzurindova vláda kvôli tomu v roku 2006 aj prehrala
voľby. Takže buďme opatrní. Politika musí mať, aj národná, samozrejme, aj európska musí mať aj
ľudskú tvár. Čiže na jednej strane správne hovoríme o ekonomických prioritách, ale na druhej strane
nesmieme zabudnúť na občanov."
Peter Bielik: "Srdečná vďaka. V podstate zachovávame poradie tak ako sedíte. To znamená, pán Danko,
po ňom pán Simon."
Andrej Danko: "Tak, som rád. V každom prípade rozprávať o hospodárstve Európskej únie. Sú oblasti,
ktoré nás spájajú, ale Európska únia svojou dotačnou politikou vykrýva oblasti, ktoré si zobrala na svoje

bedrá. Ale hádam si tu nikto nemyslí, že Nemca zaujíma dôchodok Slováka a hádam si nikto nemyslí, že
im je ľúto, že voda, plyn, elektrika na Slovensku stoja tak ako v západných krajinách. A nie je to všetko
chyba Európskej únie, pretože našu energiu predražujú distribučné poplatky. A prečo? Pretože sme
predali energetické strategické podniky spoločnostiam, ktoré sem prišli a za pár rokov si zobrali tieto
zisky. Pán Šefčovič, nebudeme otroci, keď budeme mať istoty. Ale zatiaľ nie sú. Skúste sa pozrieť na to
očami človeka, ktorý žije z ruky do úst, ktorý žije v komunistickom činžiaku a musí vyplatiť vodu, plyn,
elektriku a ceny, ktoré sme im nastavili pri príjmoch, ktoré sme im zachovali. Viete, hospodárstvo
Európskej únie nemôže fungovať, že v Bratislave sa vyrobí Volkswagen a fakturuje sa v Nemecku.
Nemôže fungovať tým, že za výrobné ceny sa produkt predá do západnej krajiny a celý zisk ostáva
niekde inde. My si musíme urobiť tu doma poriadok v našej krajine nástrojmi, ktoré nám ešte ostali a to
je napríklad dane. Ako my stále hovoríme. Telekomunikačná daň, opatrenia ku všetkým tým investorom
a netreba mať až taký veľký rešpekt ku všetkým investorom, ktorí tu prišli. Ja mám väčšiu úctu k nášmu
holičovi, krajčírovi, ktorý zamestnáva dvoch ľudí, ako k nejakému západnému investorovi, ktorý dostal
daňovú úľavu, štátnu úľavu a zmontuje halu a o chvíľu ju premontuje do Rumunska. Takže je treba
naozaj s tým pocitom vlastenectva a hrdosti počúvať tých ľudí a v každom prípade možno sa
ospravedlňujem, som to prehnal, možno nie každý je otrokom, ale sú aj ľudia, ktorí sú partneri. Ale
naozaj, považujem vás za vzdelaného človeka s dobrými školami. Je iné, ako to vnímame aj my
predstavitelia v týchto diskusiách a je iné, ako to vnímajú ľudia v regióne a už vopred sa ospravedlňujem
pánovi Horskému, že som nehovoril vždy k téme, ale žiaľ, nedá sa. Je málo priesoru."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujeme, môžete zareagovať, pán Simon."
Zsolt Simon: "Ďakujem pekne. Tak najskôr k tej základnej otázke, ktorú ste položili. Strana Most-Híd nie
je za daňovú harmonizáciu ani za harmonizáciu daňového základu. Ale sme za daňovú suverenitu, čo v
budúcnosti v rámci európskej únie je treba povedať, že celkový balík, ktorým disponuje Európska únia je
dostatočný, je treba sa zamyslieť nad tým, kde tieto peniaze pôjdu v prvom rade. Pokiaľ sa pozrieme na
štruktúru výroby hrubého domáceho produktu v rámci Európskej únie, tak vidíme obrovský nepomer.
Priemysel má dvadsaťpäť percent a služby majú oveľa viac. To znamená, že keď zamerať sa, tak
zamerať sa na obraz priemyslu, pretože vidíme, že tie krajiny v rámci Európskej únie, ktoré sú viac
priemyselne založené alebo majú väčší priemysel, tie aj cez túto ekonomickú krízu ľahšie prešli. To
znamená, že práve smerovať tie prostriedky do tejto oblasti. Z hľadiska využitia eurofondov alebo
smerovanie eurofondov, keď Európska únia nám dáva peniaze na zníženie regionálnych rozdielov, tak
naozaj musíme prehodnotiť, že ktoré regióny potrebujú tie peniaze viac na to, aby sme vyrovnali tie
regionálne rozdiely. A na to sa ešte trošku viac zamerať. Tu by som možno že na margo poznamenal, že
snáď by bolo na mieste a budeme iniciovať, aby Európsky parlament pripravil jednu štúdiu, ako
európske prostriedky pre zníženie regionálnych rozdielov pomohli znížiť alebo neznížiť regionálne
rozdiely za tých desať rokov, čo sme v Európskej únii v nových členských krajinách. Teda tie krajiny
minimálne, ktoré s nami vstupovali prvého mája 2004 do Európskej únie. No a teraz dovoľte, aby som
trošku na tú tému poľnohospodárstva. Predsa, som v tom trošku viac zbehlý. Chcem povedať pánovi
Kollárovi. To, že Európska únia dáva peniaze na vyklčovanie a Slovenská republika toto uplatňuje, je len
samotné rozhodnutie Slovenskej republiky. Keď som bol ministrom, tak peniaze na vyklčovanie a na
výsadbu boli spojené. To znamená, že peniaze boli určené len na to, keď ste chceli obnoviť prostriedky.
Na to, čo povedal pán Šefčovič alebo to čo ste, de facto, povedali, že aký je pomer medzi Rakúskom a
aký je pomer medzi Slovenskom. Práve preto strana Most-Híd má v programe, že chceme, aby spoločná
poľnohospodárska politika nebola len spoločná, ale výhradná. Pokúsim sa to vysvetliť. Dnes je... pravda,
platí, že máme spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá vyvoláva obrovské vášne. Ale je pravda aj tá,
že nemecká a francúzska alebo rakúska ekonomika, keď dovolí, tak svojim farmárom môže priplatiť. My
hovoríme, že keď platia jednaké pravidlá na jednotnom trhu, tak majú platiť aj v tejto oblasti. To
znamená, že mali by sme docieliť to, aby nemecká ekonomika nemeckému farmárovi nepriplácala tie
peniaze a potom sa môžeme baviť o tom, že aká bude tá spoločná poľnohospodárska politika. Kým toto
nebude urobené a nebude dosiahnuté, tak dovtedy jednoznačne je treba povedať, že je to zlým
signálom. Pokiaľ sa pozrieme na to, že a dovoľte, aby som trošku odbočil a vrátil sa k tomu, čo bolo
alebo nás čaká v budúcich rokoch a to je aj vývoj prostriedkov do poľnohospodárstva. Nech sa
pozrieme... ja sa pozerám na poľnohospodárstvo z dvoch úrovní. Jedna úroveň je samotný sektor, ako
poľnohospodárska výroba na Slovensku. Druhá oblasť je príjem dotácií alebo prostriedkov na území
slovenskej republiky a je to ročne osemsto miliónov eur. Nie je to malý balík. V tejto oblasti je treba
povedať, že tak ako systém bol nastavený v roku 2003/2004 Slovenská republika čerpá deväťdesiatpäť,
deväťdesiatsedem prostriedkov. Kdežto v ostatnej oblasti, či už sú to komunikácie alebo verejný sektor,
tam Slovenská republika čerpá peniaze sotva na úrovni medzi päťdesiat-šesťdesiat percent. Pre mňa je
obrovským sklamaním, že táto vláda vyrokovala pre našich farmárov mínus päťsto miliónov a je to
obrovská škoda aj pre slovenskú ekonomiku, pretože deväťdesiatpäť percent z tých päťsto miliónov boli
skutočné peniaze, ktoré sa vedeli pretransformovať do slovenskej ekonomiky. Takže keď sa bavíme o
európskej politike, musíme povedať, že tá európska politika v niektorých prípadoch musí ísť, či sa nám
to páči alebo nie, ruka v rukáve aj s tou slovenskou politikou. Nedá sa to odčleniť, pretože Európska
komisia, Európsky parlament vytvorí jeden finančný rámec a jeho skutočný uplatňovanie je z veľkej
miery ovplyvňované aj samotnou členskou krajinou, teda Slovenskou republikou alebo slovenskou
vládou. Snáď toľko k tejto oblasti a je treba povedať, že strana Most-Híd v budúcnosti z tých peňazí,

ktoré sú k dispozícii v rámci Európskej únie chce dať veľký dôraz na to, aby sme podporovali vznik
pracovných miest hlavne pre mladých a to ide ruka v rukáve aj s tým vzdelaním alebo zameraním
vzdelania pre budúcnosť, pretože tak ako kolegovia predrečníci povedali. Niektoré oblasti budú mať
veľký deficit, niektorý prebytok a je treba aj túto oblasť zhodnotiť a je treba povedať, že aj na Slovensku
sme v osobitnom a špecifickom postavení. Tu je najviac mladých ľudí, ktorí sú bez práce."
Peter Bielik: "Ďakujem veľmi pekne. Poradie je nasledovné. Pán Chelemendik, pán Viskupič, pani
Záborská. Pán Chelemendik, nech sa páči, máte slovo."
Sergej Chelemendik: "Ja by som chcel začať z toho, že neexistuje nejaká jednotná stratégia Európskej
únie, čo sa týka ďalšieho vývoja vo vzťahu k veľkým ekonomickým celkom, ako sú Spojené štáty, Čína,
Rusko. Tam každá silná krajina viac-menej sleduje svoj záujem a toto je jedna základná vec. To vidíme
teraz, keď sa začali debaty o rozšírení... o vzniku zóny voľného obchodu medzi Európou a Spojenými
štátmi, tak vidíme vlnu protestov po celej Európe. Pre niekoho je to výhodné, pre niekoho to môže
znamenať katastrofu. To je jeden bod. Tá ďalšia vec. Som prekvapený, že kolegovia, ktorí sú aj akože
viac zdatní ekonomicky, aj politicky, čo sa týka konkrétne európskych otázok, nehovoria základnú vec.
Európska únia ako celok a je to celok najmä z toho hľadiska, že je to jeden veľký trh a je to zoskupenie
prepojených medzi sebou ekonomických krajín, nemôže konkurovať ani so spojenými štátmi, ani už
nehovorím o Indii, ani s Ruskom z hľadiska toho, že Európska únia je nezajajtcom Európskej únie, má
koncept sociálneho štátu, ktorý žiada obrovské výdavky. Ten sociálny štandard Európskej únie pýta a
bude pýtať stále obrovské peniaze. A keď polovička obyvateľov Spojených štátov nemá zdravotné
poistenie, napríklad, hej, tak každý skoro člen v Európskej únii ho má. Takže to je problém, na ktorý sa
nadväzuje ďalší problém, problém sociálny, ktorý je rovnako politický. Vyrástli generácie mladých
Európanov, ktorí nikdy nepracovali. Práve z tohto dôvodu, že ten veľmi silný sociálny prvok, ktorý majú v
sebe európske štáty, im dovoľuje takýmto spôsobom žiť. Takže aj tá téma konkurencieschopnosti je
trošku niekde inde. Je o tom, ako Európa ako celok a každý štát zvlášť, bude riešiť tento problém. Že pre
mnohých Európanov a dokonca pre mnohých prisťahovalcov vôbec nie je potrebné pracovať v
Európskej únii. Oni nie sú k tomu vedení ani nútení a nakoniec chcem povedať ešte, že ja veľmi rád si
počkám a si myslím, že aj veľa ľudí na Slovensku úprimne bude čakať na tých dvesto-tristotisíc nových
pracovných miest v slovenskom automobilovom priemysle. Ale sa obávam, že môže byť niečo iné. Že
tieto závody, ktoré postavili najmä Francúzi, Kórejci, Nemci, keď zistia, že v Rumunsku je to podstatne
lacnejšie, za mesiac odídu. A si myslím, že bohužiaľ, akože ich jednoducho odmontujú a podobné
procesy už viac-menej sa začínajú. Takže ten koncept ekonomického tigra asi nie je na mieste. Na
mieste je koncept, ako Slovensko bude hájiť svoje suverénne záujmy a tu chcem podporiť to, čo začal
hovoriť kolega Danko. Bez kontroly nad strategickými energetickými finančnými potokmi, tá suverenita je
prázdny zvuk. Ona jednoducho neexistuje. A toto bude témou slovenskej politiky nezávisle na tom, ako
dopadnú tieto voľby."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne, pán Viskupič."
Jozef Viskupič: "Ďakujem. K ekonomike možno tri poznámky. Mnohé tu bolo povedané. Mám pocit, že v
mnohom sa programy prelínajú. Na začiatku tá zdrojovosť je samostatnou témou, zdrojovosť rozpočtu je
samostatnou témou, že prichádzajú ako keby nové témy, kde hľadať pre európsky rozpočet zdroje.
Známe dane z finančných transakcií, dokonca sledujeme tému o environmentálnych daniach,
telekomunikačných daniach a podobne. My takisto vychádzame zo stanoviska, že kapacita európskeho
rozpočtu postačuje a treba sa naozaj zamyslieť nad tým, či nové dane nebudú pôsobiť presne v príkrom
rozpore, čo je teraz treba európskemu priestoru a to tu zaznelo niekoľkokrát. A to je zabezpečiť
konkurencieschopnosť a teda vygenerovať pracovné miesta s focusom na dve základné veci. Tiež si
myslím, že a myslíme, že kreatívny priemysel a vôbec tá ohlasovaná renesancia priemyslu bude a musí
byť výzvou. Zároveň máme v programe uvedené, že akákoľvek legislatíva, ktorá bude nastavovaná z
pôdy Európskej únie a v tomto je ako keby Európska únia šampión, musí mať takzvanú doložku, nazvem
to pracovne doložku vplyvov a tá doložka bude znamenať, že musí byť posudzovaná z pohľadu, či
prináša, je neutrálna alebo uberá pracovné miesta a teda, či pôsobí v oblasti malého a stredného
podnikania a vôbec podnikania a kreativity pozitívne alebo negatívne. Veľká kapacita mala by sa
venovať vede a výskumu a teda aj prepojenie na možné sektory ekonomiky. Tu ja vidím veľký priestor
pre digitálnu agendu, ktorej sa venujem aj na národnej úrovni, kde tuná samotná Európska únia aj v
zastúpení eurokomisárky dáva obrovský dôraz na to, že toto je oblasťou, kde môže európsky priestor a
teda aj Slovensko vytvoriť dostatočnú kreativitu, dostatočné množstvo pracovných miest. Má to, myslím,
že odhad dvanásťpercentným medziročným rastom presne tento. A digitálna agenda je jedna z
pilierových vecí, ktorá by mala byť výzvou pre nasledujúce päťročné obdobie. Samozrejme, boli
spomínané opatrenia, ktoré sa bazálne dotýkajú ekonomiky, nástroje ako Two-Pack a Six-Pack
nadväzované. Ja som, neviem, či to niekto hovoril Fiscal Compact, takisto zodpovednosť, nerozlievanie
zodpovednosti za jedných... v jedných členských štátov cez Európsku úniu na iné. Lebo spôsobuje to
obrovské problémy pri vysvetľovaní v členských štátoch, ktoré nespôsobili to, že ich vlády, ich
zastúpenie sa správa nezodpovedne a ťažko sa vysvetľuje ľuďom ako a prečo sa majú zúčastňovať v
mnohom nie solidárnych projektov, ale skôr v projektoch, ktoré naozaj zachraňujú a sanujú štáty, kde
bolo nezodpovedné zastúpenie. Ja by som sa posledné chcel venovať, dvakrát to tu bolo spomenuté,

takzvanému T-typu, čiže to, čo naozaj hýbe voľbami v západnej Európe. To, čo naozaj môže ovplyvniť
európsky priestor v nasledujúcom období, čiže transatlanatická obchodná dohoda so Spojenými štátmi
americkými. Proces bol, ako všetci vieme, zastavený. Osobne si myslím, že aj téma eurovolieb prispela
k tomu, že transatlantická dohoda o voľnom obchode s Amerikou bola aj možno kvôli európskym voľbám
zastavená, lebo by sa pravdepodobne stala väčšou témou. U nás túto tému veľmi vo volebnej kampani
ani v komentároch necítim. Ide o to, že otvára obrovské množstvo otázok spôsob prijímania tejto dohody
za zavretými dverami. Ja viem, že komisia má nejaké spôsoby formálneho konania, ale predsa len pri
tak dôležitom dokumente by nemal byť v dobe transparentných výziev uzatváraný alebo robenie texty
tejto dohody tak, že sa k tomu nedostanú poslanci národných štátov. Dokonca ja som sa aj pána
eurokomisára pýtal, v akom je to štádiu..."
Maroš Šefčovič: "Ja som aj priniesol materiál, veľmi rád vám ho odovzdám."
Jozef Viskupič: "Ďakujem, už sme v nejakej šiestej debate, kde to hovoríme. Čiže..."
Maroš Šefčovič: "No, ja vám ho odovzdám..."
Jozef Viskupič: "Čiže by som bol rád, keby a dokonca to otvára váš predseda eurovýboru za vašu stranu
a pýta sa úplne tie isté otázky, lebo vzbudzujú otázniky. Čiže, či je naozaj zóna voľného obchodu
výhodná alebo nevýhodná, do akej miery, ako budú nastavené parametre, otázniky hlavne vyvolávajú
možné lobistické tlaky, ktoré sa môžu dostať, pretože sú zlé príklady, kedy takéto dohody išli na úkor
jednotlivých krajín. Čiže ja tu iba vyzývam k možnej transparentnému mechanizmu prijímania tejto
dohody, aby sme sa potom nemuseli baviť o mechanizmoch, ktoré hovoria, že existuje tu arbitráže
konanie, kde môžu vyhrať viac korporácie ako legislatíva národných štátov a Európskej únie. Posledná
poznámka."
Natália Fónod Babincová: "Stručne poprosíme, pán Viskupič, aby sme sa dostali aj k ďalším..."
Jozef Viskupič: "Stručne, ale ja som dostal priestor až po celom kole. Ja by som chcel povedať, že ak
niekto spomína to, že niekto sype striekačky a podobne a nechce sa silou-mocou proste venovať tomu,
že niekto povie, že je nešťastný volebný cyklus, že máme pri tých voľbách proste témy, ktoré sú ťažko
predávateľné. Európska únia funguje ako nejednoduchý koncept a treba …"
Peter Bielik: "Pán Viskupič, hospodárstvo je súčasná téma. Ďakujeme, veľmi pekne..."
Jozef Viskupič: "Nemám ako zareagovať na podľa mňa invektívu.."
Peter Bielik: "Zareagujte, dokončite..."
Jozef Viskupič: "Čiže ja by som upozornil na to, že poslanecký klub Obyčajných ľudí má najvyššiu
poslaneckú aktivitu a bolo by možno vhodné sa aj pri týchto témach, kedy my sme sami navrhli, aby sa...
jediní, aby sa aj procesu eurovolieb zúčastnili ľudia zo zahraničia, bolo to... kolegovia vaši to hovorili
pred tým..."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne..."
Jozef Viskupič: "Čiže sme sami v tom. A napriek tejto presile, ktorá je, dúfam, že to ustojíme a treba sa
venovať nie striekačkám. Ďakujem."
Peter Bielik: "Ďakujem veľmi pekne. Pani Záborská, nech sa páči."
Anna Záborská: "Ďakujem pekne. Páni redaktori, ja vám dojem, že vy prehodnotíte asi po tejto debate,
že či časový limit je lepší alebo nie je lepší v diskusii."
Peter Bielik: "Snažíme sa každému dať toľko priestoru, koľko sa danej témy môže týkať. Nech sa páči,
máte slovo."
Anna Záborská: "Samozrejme. Chcem povedať, že ako pozerám tu, tak som jediná, ktorá mám
skúsenosť z Európskeho parlamentu a vlastne od obdobia ešte konjunktúry a potom obdobie celej krízy
som sledovala teda naživo. Chcem povedať, že ten nový parlament, ktorý bude zvolený, si vyberie
medzi dvoma cestami. Vyberie si medzi cestou ideologickou, kde budeme proste spochybňovať hodnoty,
na ktorých Európska únia vznikla, alebo si vyberieme cestu, ktorú už naznačil pán Kollár, cestu
zvyšovania životnej úrovne, cestu zamestnanosti a s tým priamo súvisí aj posilňovanie rodiny. Pokiaľ sa
týka toho hospodárstva, ja si myslím, že nie je celkom vecou rozpočtu plánovať hospodárstvo. Mám
skúsenosť, odkedy som v Európskom parlamente, štyroch programov, z ktorých Lisabonská stratégia,
Barcelonské ciele, teraz už končia Milleniové ciele a je tu Stratégia 2020, každá jedna... každý jeden
program dlhodobého plánovania bol v polovičke prehodnotený a boli redukované ciele, ktoré boli dané

na začiatku. Čiže musíme aj na to myslieť, keď hovoríme o budúcnosti Európskej únie. Pokiaľ sa týka
fondov, ktoré teda existujú, sú a treba ich využiť v maximálnej miere, ale tak, ako bolo povedané,
deformujú trh a kde ja vidím ich uplatnenie je v tom sociálnom rozmere a rozmere kohézie, kde inak
myslím, že tie fondy majú minimálny dopad. A výnimkou sú, samozrejme, aj priority Európskej únie, ako
sú inovácie, výskum, nové technológie. Tam vidím zmysel, keď fondy sú. Možno spomeniem ešte jednu
vec, že hovorilo sa tu o dopadovej štúdii. Máme dopadovú štúdiu na životné prostredie. Spomínali sa tu
financie. Ja by som povedala ešte jednu dopadovú štúdiu, ktorá veľmi úzko súvisí s naším programom a
to je dopadová štúdia legislatívy. Teraz hovorím o európskej, ale myslím, že o slovenskej to platí
rovnako. Dopadová štúdia na rodinu. Inak tá spoločnosť nebude lepšia, nebude prosperujúcejšia, ak
nepodporíme rodiny. To, že rodina je základná bunka spoločnosti, nie je fráza, ani súčasná, ani
komunistická, je to skutočne tak. A ešte spomeniem možno životné prostredie, ktoré veľmi úzko súvisí s
rozvojom hospodárstva. Hovorí sa veľa o alternatívnej energii. Tam si treba uvedomiť, že alternatívna
energia je energia, ktorá môže byť jedine doplnková, ktorá je veľmi drahá a aby sme sa vyhli tomu, že
energeticky náročné podniky budú odchádzať a korporácie budú odchádzať z Európskej únie a budú si
hľadať, ak budú nútené nejakými pravidlami, nejakými reguláciami, budú si hľadať štáty, kde ich tá
výroba vyjde podstatne lacnejšie. Čiže je to celý komplex. Samozrejme, som za ochranu životného
prostredia, ale tie ciele treba mať reálne. Ďakujem pekne."
Peter Bielik: "Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme, aj túto tému sme vyčerpali. Pýtam sa
Barbary Túrosovej, či registruje nejaké otázky z publika."
Barbara Túrosová: "Peťo, ďakujem veľmi pekne. Táto téma určite zaujala aj našich divákov, ale keďže
sa čas kráti, tak dáme priestor na posledné dve otázky."
Divák 3: "Dobrý deň. Pán Šefčovič, ja by som sa chcel spýtať. My mladí ľudia máme radi počítače, ale
obnovu inovácií v digitálnom priemysle v Slovenskej republike vlastne necítiť. Čo sa s tým dá robiť.
Ďakujem."
Barbara Túrosová: "Pán Šefčovič, otázka na vás."
Maroš Šefčovič: "Ďakujem veľmi pekne. Máte pravdu, máte radi počítače, ale nielen to, že ich máte radi,
vy s nimi aj viete veľmi skvele pracovať. Ja som bol sám prekvapený, keď som sa minulý rok vlastne
dozvedel, akým spôsobom sa nám toto odvetvie na Slovensku rozvíja. Momentálne už päť percent
slovenských pracovníkov pracuje práve v tomto odvetví internetovej ekonomiky, generujeme tam štyri
percentá HDP a buďme úprimní. Zatiaľ sa to podarilo týmto mladým ľuďom, týmto startupistom, ľuďom z
takých firiem ako Eset, Sygic a mnohé ďalšie vyslovene vďaka vlastnej šikovnosti a priebojnosti. Je to
však odvetvie, ktoré prináša vysokú pridanú hodnotu, ktoré je veľmi zaujímavé pre mladých ľudí a preto
ho treba finančne podporiť. Som rád, že sa podaril vytvoriť Slovenský investičný holding. Bude tam
spoločná európska a slovenská investícia z fondu JEREMIE. Tá úvodná investícia bude vo výške
dvadsiatich šiestich miliónov eur. Čiže verím tomu, že sa to rozbehne, rozprúdi. Tento fond bude riadiť
Ivan Štefunko, ktorého asi každý, kto v oblasti startupov, v oblasti digitálnych ekonómií podniká, pozná
ako veľmi skúseného a férového človeka. Takže verím, že toto bude taký konkrétny vstup do toho, ako
môže Európska únia, ako môže Slovenská republika vstúpiť do tohto odvetvia, podporiť ho a vytvoriť z
Bratislavy jeden úspešný digitálny up. Ďakujem pekne."
Barbara Túrosová: "Pán Šefčovič, ďakujem veľmi pekne a my sme tu mali ešte jednu otázku z publika."
Divák 4: "Dobrý deň. Ja mám otázku na pána Kollára. Vašou zásluhou padla vláda, medzitým ste aj
zmenili stranu. Prečo by vám mali ľudia veriť?"
Jozef Kollár: "Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Keď sme u toho, že prečo padla vláda, tak mladý
muž, ktorý ju položil, určite vie o tom, že na dohodu vždy treba dvoch. V istom okamihu už sa nechcel
dohodnúť ani Mikuláš Dzurinda, tak sa spojili hlasovania o navýšení eurovalu a o vyslovení dôvery
vláde. No a viete, to je, keď máte na tieto dve otázky odpovedať jedným jediným slovom, že áno alebo
nie, tak je to jednoducho z podstaty veci nemožné. Ja chcem ale povedať, že pravdou je, že sa nevyužil
úplne celý ten rokovací priestor, ktorý tu bol na to, aby sa našiel kompromis, pretože vždy je povinnosťou
všetkých politikov ten kompromis za každých okolností nájsť. Vždy je to o tom, že každý kompromis má
nejaké náklady a má nejaké benefity. A vždy je to o tom pomere, čo nás takýto kompromis bude stáť.
Tvrdím, že bolo chybou, že vláda padla, pretože viete a teraz vás prekvapím tým záverom tej odpovede.
Ja som tvrdil, že čo sa stalo po odmietnutí eurovalu, o dva dni na to bol euroval schválený práve hlasmi
Smeru – Sociálnej demokracie, za ktorý tu kandiduje pán podpredseda Európskej komisie pán Maroš
Šefčovič a dnes tu máme aj euroval schválený, aj vládu Roberta Fica v lepšom prípade na štyri roky a v
horšom prípade na osem rokov. Takže bolo chybou, že tá vláda padla, áno."
Barbara Túrosová: "Pán Kollár, ďakujem veľmi pekne. No a my opäť zhodnotíme toto diskusné kolo s
našimi odborníkmi. Začneme u vás, pán Horský. Hovorilo sa teda o hospodárení Európskej únie,
hovorilo sa o ekonomických prioritách. Ako diskutujúci zvládli túto tému?"

Michal Horský: "No, pre mňa ako neekonóma to všetci zvládli excelentne. Ja by som im zagratuloval, ale
hlavne by som zdôraznil, že tentoraz sa ozaj všetci držali témy. Excelentne sa jej držal aj pán Danko,
pán predseda, to je po prvé. Po druhé. Hádam dobre by bolo, keby som mohol povedať, že okrem
ekonomických otázok v tejto debate sa ukázalo, že Slovensko zastupovať budú strany a osobnosti, ktoré
majú vysokú mieru, cit pre konsenzualitu, pre dohodu a nie pre nedohodu, nie pre extrémizmus,
pseudoradikalizmus, ale pre umiernenú cestu. Preto občania, voliči, keď budú voliť, mali by po prvé,
prihliadnuť na tieto strany, ktoré majú tieto kvality. Po druhé, mali by ozaj hľadať na slovo vzatých
odborníkov, ktorí sa v tom vyznajú podstatne lepšie, než ja v ekonomike a po tretie. Okrem excelentných
odborníkov treba zvážiť, či Slovensko reprezentuje... je dostatočné, ak bude reprezentovať iba jedna,
dve dámy, alebo prihliadneme a navyše z konzervatívnej strany, ktorá je údajne ako keby zaťažená na
antifeminizmus. No to je proste zázrak. A doporučil by som, aby aj v iných stranách pozreli na
kandidátky tohto typu a najmä ešte jednu vec. Nie na antipolitikov, nie tí, ktorí nadávajú na iné politické
strany, alebo politiku vôbec. Ale na mladých tridsaťročných kandidátov, ktorí majú vynikajúce
predpoklady hájiť farby našej krajiny aj o päťdesiat rokov v Európskej únii."
Barbara Túrosová: "Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Horský. Pani Gábrižová, rovnaká otázka teda pre
vás. Ako sa ujali naši diskutujúci tejto témy a možno ešte taká krátka doplňujúca. Do akej miery sú práve
takéto ekonomické témy dôležité v predvolebnej kampani?"
Zuzana Gábrižová: "Sú určite kľúčové a to najmä preto, že treba si uvedomiť, že drvivá väčšina alebo
teda tie kľúčové nástroje pre to, aby jednotlivé krajiny Európskej únie hospodársky napredovali, stále
ostávajú v kompetenciách národných štátov a v réžii a stratégii národných štátov. To je jedna vec. To, čo
ponúka Európska únia, sú do veľkej miery takpovediac šance, ktoré členské štáty buď sa ich ujmú alebo
sa ich nevyužijú, či už hovoríme o štrukturálnych fondoch, či už hovoríme o rôznych nástrojoch na
podporu malých a stredných podnikov. Čiže to sú skôr také príležitosti, kde závisí od národných štátov,
ako sa ich ujmú. No a tou druhou cestou, ako Európska únia tú ekonomiku ovplyvňuje je regulačné
prostredie, podmienky, aké nastavuje. Tu ale opäť na európskej úrovni máme už dnes pomerne
sofistikovaný spôsob, akým sa tá legislatíva v prípravnej fáze posudzuje a kto všetko do nej vstupuje. Sú
to z môjho pohľadu opäť najmä národné štáty, ktoré nemajú, keď hovoríme špeciálne o Slovensku, ktoré
nemajú dostatočne vybudovanú tú kapacitu na to, aby vedeli pomenovať dopady tej európskej legislatívy
na domáce podmienky a potom s tým aj veľmi fundovane argumentovali na európskych fórach."
Barbara Túrosová: "Ďakujem veľmi pekne, to bola pani Gábrižová. A poprosím aj pána Klusa. Rovnaká
otázka aj pre vás. Plus ju takisto doplním. Zaznelo tu niekoľko názorov, ako zlepšiť čerpanie napríklad
eurofondov. Boli by všetky tieto návrhy ja skutočne realizovateľné v praxi?"
Martin Klus: "No, priznám sa, že ja mám trošku aj ekonomické vzdelanie a musím skonštatovať, že
viacerým veciam som sám nerozumel, takže snažím sa vcítiť do role diváka televízie TA3, ktorý
pravdepodobne viacerým veciam nerozumel tiež. Mali by sme hovoriť možno trošku viacej jazykom,
ktorému bežný občan volič rozumie a preto potom od neho chcieť, aby sa aj budúcu sobotu na voľbách
zúčastnil. Samozrejme, ekonomika je veľmi dôležitá, ale občana Slovenskej republiky v prvom rade
zaujíma, ako napríklad už spomínané eurofondy poslúžia tomu, aby sa na Slovensku zvýšila
zamestnanosť, ako sa zvýši napríklad kvalita vzdelávania, pretože vieme, že dnes naozaj Slovensko v
týchto oblastiach dosť intenzívne zaostáva. Takisto, to poľnohospodárstvo bolo tak trošku obídené
možno pri tých konkrétnych otázkach a odpovediach jednotlivých aktérov, pretože po desiatich rokoch
mali naši poľnohospodári už čerpať rovnaké prostriedky z Európskej únie. Teda tak hovorila prístupová
zmluva. Nie je tomu tak ako naznačil aj pán komisár Maroš Šefčovič. Takže toto sú veci, na ktoré som ja
čakal podstatne konkrétnejšiu diskusiu. No, možno naozaj, ak sa vrátime k tej pôvodnej myšlienke, do
akej miery zodpovedali to, čo občania by chceli v tejto chvíli počuť, tak potom mne tu chýbali konkrétne
nástroje. Teda, ak sa stanem poslancom Európskeho parlamentu, tak vo svojom výbore navrhnem toto a
toto. Bude to pre občana Slovenskej republiky dôležité a pre toto sa občan Slovenskej republiky môže
ešte na poslednú chvíľu rozhodnúť v sobotu ísť voliť, čo je pre záujem tohto štátu naozaj veľmi dôležité."
Barbara Túrosová: "Dáma a páni, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za hodnotenie týchto tém a
toho, ako si naši diskutujúci poradili. Myslím si, že neobstáli u vás až tak zle. Naše pozvanie prijala
Zuzana Gábrižová, šéfredaktorka portálu EurActiv. Politológ Michal Horský a politológ Martin Klus. No a
takisto sa chceme poďakovať aj nášmu mladému publiku, ktoré sa zapájalo svojimi otázkami a
vyspovedalo našich dnešných hostí a takisto, samozrejme aj priaznivcom, ktorí prišli vyjadriť podporu
svojmu favoritovi."
Peter Bielik: "Dámy a páni, do skončenia našej dnešnej relácie nám ostávajú doslova sekundy, dovoľte
mi na záver sa poďakovať našim hosťom a poslednú otázku položiť, ktorá bude veľmi jednoduchá. Dá sa
na ňu aj veľmi jednoducho odpovedať. Viac, či menej Bruselu? Pán Viskupič?"
Jozef Viskupič: "Z nášho pohľadu ona nie je taká jednoduchá, ako si myslíte, ale myslím si, že by malo..
Európska únia by sa mala venovať iba tým otázkam, ktorým nám vie pomôcť a ktoré potrebujeme, aby

sa riešili spoločne na uniálnej téme. A ostatným veciam by mala dať striktne pokoj a tým pádom, či už
proces subsidiarity, to jest posudzovanie, čo vie lepšie riešiť národný štát a čo má zostať na európskej
úrovni by mal byť tým podstatným a Únia by mala zadefinovať spoločnú zahraničnú politiku, spoločnú
obrannú politiku a nastaviť ekonomické parametre tak, aby prichádzalo k tvorbe pracovných miest a
odstraňovaniu práce...pardon, aby prišlo viac práce na Slovensko. Ale na druhej strane, etické, kultúrne,
hodnotové otázky..."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Pán Kollár?"
Jozef Kollár: "Ja na rozdiel od predrečníka, dodržím a jednou vetou. Ak už je tak digitálne položená
otázka viac, či menej Bruselu. Tak tvrdím – Viac kompetentného Bruselu a menej nekompetentného
Bruselu."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Pán Ján Oravec."
Ján Oravec: "Z úcty divákom tuná, ktorí zaplatili vysokú daň za účasť na tejto diskusii a vzdali sa
nedeľného obeda. Jedna veta. Čo sa týka našej priority v oblasti vnútorného trhu, tak určite Európska
únia by mala zohrávať dôležitú úlohu toho ochrancu dosiahnutej integrácie, ale nie určite Brusel v oblasti
povedzme harmonizácie daňových systémov alebo sociálnych systémov. Ďakujem pekne."
Peter Bielik: "Ďakujem veľmi pekne. Pani Záborská?"
Anna Záborská: "Jeden múdry človek povedal, že človek môže zmeniť svet, ale nedokáže to robiť sám.
My pre svoj program, pre lepšiu Európu, keď bude silnejšia rodina, budeme hľadať v Európskom
parlamente spojencov."
Peter Bielik: "Srdečná vďaka. Pán Maroš Šefčovič?"
Maroš Šefčovič: "Viac tam, kde to pomáha a menej tam, kde to škodí, ďakujem pekne."
Peter Bielik: "Stručná odpoveď. Pán Ivan Štefanec?"
Ivan Štefanec: "Európska únia je ako loď, niektorí ju chcú potopiť, niektorí chcú z nej vyskočiť. Myslím si,
že musíme ju vedieť spolu kormidlovať, aby plávala rýchlejšie a lepšie."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Prejdem na druhý koniec. Pán Chelemendik, vaša odpoveď?"
Sergej Chelemendik: "Európa bola, je aj bude Európou suverénnych národov a štátov. A Európska únia
buď toto dokáže nejakým spôsobom zniesť alebo bude sa meniť a sa rozpadne."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne, pán Zsolt Simon?"
Zsolt Simon: "Ja som za to, aby Európa bola jedna múdra a jedna celistvá Európa pre nás tak, aby
pomohla občanom tejto krajiny žiť na takej úrovni ako v Nemecku."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Čo si myslí Andrej Danko?"
Andrej Danko: "V zmysle bontónu teraz mi môj priateľ v Rakúsku Strache odpustí, ale oni to majú na
Rakúsko a ja to poviem jednou vetou. Najprv Slovensko a potom Brusel. Ďakujem."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne. Na záver pán Pál Csáky."
Pál Csáky: "Ďakujem pekne. Viac Európy v tých oblastiach, kde čelíme globalizačným výzvam,
predovšetkým zahraničná politika a ekonomická politika a menej Európy v tých oblastiach, ktoré sa
dotýkajú každodenného života. A pán redaktor, dovolíte mi ešte jednu vetu na záver. Trošku k inej téme,
ale je to dôležité."
Peter Bielik: "No, na záver, nech sa páči."
Pál Csáky: "Ctení kolegovia, je mi veľmi ľúto, ale musím vás informovať o jednej nepríjemnej záležitosti.
Pán Horský, vy ste hovorili o noblese vedenia politiky. Bohužiaľ, sa mi stalo, že vo štvrtok tento týždeň
sa objavili stotisíc letákov, ktoré osočujú nevhodným spôsobom moju osobu. Nie stranu, nie program,
nie aktivity, ale moju osobu. Neviem, či ste mali takéto obdobné skúsenosti. Ale myslím si, že to je krajne
nevhodné. Tie letáky sú písané v maďarskom jazyku, takže pri všetkej úcte a s určitou dávkou
priateľstva chcem požiadať predsedu strany Most-Híd, aby sa vyjadril k tejto téme a nie tak, že my s tým
nemáme nič spoločné, ale odsúdiť to a ohradzovať sa voči tomu. Toto nie je férové. Ďakujem pekne."

Peter Bielik: "Dobre, to bola tá výnimka. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, dáma a páni,
obraciam sa na svoju kolegyňu Natáliu Babincovú."
Natália Fónod Babincová: "Ďakujem, Peter. Tak, dámy a páni, dnešná relácia venovaná voľbám do
Európskeho parlamentu sa končí. Už o šesť dní budete mať možnosť rozhodnúť o tom, ktorý z
tristotridsiatich troch kandidátov nás bude reprezentovať na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Na
záver mi dovoľte aj za mojich kolegov teda poďakovať hosťom, ktorí prijali pozvanie do dnešnej dlhej
diskusie. Samozrejme, ako už odznelo, našim odborníkom, publiku a samozrejme vám, milí diváci, za
ten čas, ktorý ste nám venovali. Pekný zvyšok ešte víkendu. Dovidenia."
-END
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46. TA3 predstavila v relácii V politike 10 kandidátov do Európskeho parlamentu
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 19/05/2014; Redakcia]
Nedeľné vysielanie TA3 si celkovo pozrelo 1,29 mil. divákov
Televízia TA3 priniesla v nedeľňajšej relácii V politike svojim divákom televíznu debatu kandidátov na
poslancov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Živú debatu desiatich kandidátov so začiatkom o
11,00 hod. v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave moderovali Natália Fónod Babincová, Peter
Bielik a Barbara Túrosová.
Hosťami nedeľnej relácie V politike boli kandidáti Jozef Viskupič (OĽaNO), Jozef Kollár (NOVA), Ján
Oravec (SaS), Anna Záborská (KDH), Maroš Šefčovič (Smer-SD), Ivan Štefanec (SDKÚ-DS), Pál Csáky
(SMK), Andrej Danko (SNS), Zsolt Simon (Most-Híd) a Sergej Chelemendik (NaS). Živú debatu
hodnotilo početné publikom a pozvaní hostia z radov odborníkov, ktorými boli šéfredaktorka portálu
Euractiv.sk Zuzana Gabrižová a politológovia Michal Horský a Martin Klus.
Nedeľnú reláciu V politike spolu s jej reprízou videlo 701 tis. divákov. Premiéru relácie videlo 421 tisíc
divákov, pričom tá dosiahla 6,1 % podiel na trhu. Celkovo si nedeľné vysielanie TA3 pozrelo 1,290 mil.
divákov s 2,6% podielom na trhu.
*Poznámka: Uvedené čísla pochádzajú z elektronického merania televízií formou peoplemetrov (zdroj:
PMT/TNS.sk).
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47. Obnovili tradíciu obhajoby záverečných prác
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/05/2014; Zvolen - Spravodajstvo; Miroslav Antoni]
Študenta nášho pedagogického pracoviska ocenili za finálovú prácu Konferencie študentskej vedeckej a
odbornej činnosti.
NOVÉ ZÁMKY. Na pôde Bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity (OFEU)
Bratislava sa stretli poslucháči s odborníkmi na prezentácii záverečných bakalárskych a diplomových
prác.
Viacjazyčné práce
"Od vysokoškolákov očakávame zvládnutie najnovších teoretických poznatkov, prácu s viacerými
zdrojmi vrátane zahraničných a vlastný výskum," povedala gestorka bakalárskeho štúdia, profesorka
Helena Strážovská.
Poslucháči na slávnostnom otvorení podujatia. Foto: (MA)
"Časť našich študentov aplikovalo stanoviská maďarských autorov, dosť ich pracuje s anglickou a
nemeckou literatúrou. Pokúšame sa obnoviť túto silu vysokoškoláka dohovoriť sa v cudzom jazyku. Som
rada, že aj dnes tu máme po jednej práci v nemeckom, anglickom aj maďarskom jazyku," dodala.
Môžu konkurovať aj Bratislavčanom
Prodekan fakulty Peter Drábik na stretnutí odovzdal Mariánovi Čvirikovi mimoriadnu cenu za výbornú

reprezentáciu Pedagogického pracoviska vo finálovom kole Konferencie študentskej vedeckej a
odbornej činnosti.
"Napriek skromnejším podmienkam pre vedecký výskum ste vyslali prácu schopnú konkurencie aj
bratislavským študentom," ocenil.
Prodekan fakulty Peter Drábik (vľavo) blahoželá Mariánovi Čvirikovi. Foto: (MA)
Osobitosťou novozámockých bakalárov je zameranie na malé a stredné podnikanie. "Študentov nútime
kontaktovať podniky, firmy a inštitúcie. Plynie z toho väčší prínos než v Bratislave, kde je už priveľa
žiadateľov o podklady. Tu, naopak, sú firmy, ktoré sa nami spolupracujú veľmi ochotne. My študentov
vybavíme teoreticky a usmerníme metodicky - ale pohľad odborníka hospodárskej praxe je veľmi
prospešný," dodaáva H. Strážovská.
Budova bakalárov pod správu mesta
Na stretnutie prijal pozvanie aj Ladislav Bažo - jeden z prvých absolventov novozámockého
bakalárskeho štúdia, v súčasnosti zástupca vedúcej katedry služieb a cestovného ruchu OF EU.
"Keď sme boli študenti, brali sme štúdium ako spoločenstvo a bojovali sme, aby sme ho zveľadili a
skrášlili. Dnešní študenti sú individuality, študujú viac sami za seba," zhodnotil.
Primátor Nových Zámkov Gejza Pischinger oznámil bakalárom pozitívnu informáciu. Aby mesto
ekonomicky podporilo vysokoškolákov, preberie budovu bakalárskeho štúdia pod svoju správu.
Primátor G. Pischinger a profesorka H. Strážovská. Foto: (MA)
V súčasnosti sa pripravujú zmluvy, podľa ktorých bude približne od polovice roka objekt spravovať
mestská spoločnosť Novovital.
Každé podujatie bakalárov má aj svoju spoločenskú hodnotu. Minulotýždňové stretnutie spríjemnil
klavirista Tomáš Fekete – čerstvý absolvent konzervatória, ktorého nedávno prijali na Koncertnú fakultu
VŠMU.
Miroslav Antoni
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48. Mladá krv do EP?
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 16/05/2014; Téma dňa; z domova; Peter Bielik]
Peter Bielik, moderátor: "Po viac ako dvoch desaťročiach našej samostatnosti sa často hovorí aj o
potrebe generačnej zmeny na politickej scéne. Netýka sa to len domácej politiky, táto tendencia je
zrejmá aj zo zloženia viacerých kandidátok do Európskeho parlamentu. Reprezentantmi mladej
generácie politikov sú medzi kandidátmi aj Peter Húska a Branislav Škripek. Čomu sa chcú v
europolitike venovať? Ako chcú nadviazať na domácu politiku a jej predstaviteľov? Opýtam sa ich v
dnešnej Téme dňa. Vitajte pri jej sledovaní. V štúdiu Televízie TA3 v relácii Téma dňa vítam Petra Húsku
a Branislava Škripeka. Dobrý večer, páni."
Branislav Škripek, poslanec Národnej rady SR (OĽaNO, hosť v štúdiu): "Dobrý večer."
Peter Húska, kandidát na poslanca EP (SDKÚ-DS, hosť v štúdiu): "Dobrý večer prajem."
Peter Bielik: "Ďakujem pekne, že ste prijali naše pozvanie dnes večer. Vnímate, páni, svoju kandidatúru
aj ako pokus o istú generačnú výmenu v politike, pán Húska?"
Peter Húska: "Určite áno a ja ďakujem aj za túto otázku a myslím si, že nie som sám. Proste aj tieto
eurovoľby považujem za príležitosť ukázať aj mladým ľuďom, ľuďom, ktorí sa starajú o svoje rodiny,
ukázať, že to má zmysel v normálnych stranách, s normálnymi ľuďmi."
Peter Bielik: "Sme tu zhruba v rovnakom veku, alebo aspoň generačne v rovnakej vekovej kategórii. Ako
to vnímate vy, pán Škripek?"
Branislav Škripek: "Zaiste, aj ja si myslím, že je naozaj potreba aj nových politikov, aj na slovenskej
scéne a pravdepodobne aj na tej európskej. A už dlho sa tu predsa hovorí o tom, že máme politické
tváre od prevratu a že je treba sa na to pozrieť možno aj novými očami, alebo inými očami, no a ja som

rád využil tú možnosť projektu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a toto je môj pohľad. Je treba prísť."
Peter Bielik: "Pán Škripek to spomenul, pán Húska, ste kandidátom strany, ktorá tu už je etablovaná,
pôsobí práve tie dlhšie roky na slovenskej politickej scéne, ide teda o omladzovací, v úvodzovkách
omladzovací proces aj vo vnútri vašej strany?"
Peter Húska: "Áno a tento proces začal koncom minulého roka, po skončení regionálnych volieb, kde
náš pán predseda oznámil teda zmenu stratégie, že sa budeme uchádzať teda o ľudí aj z regiónov, ktorí
majú nejaké výsledky, životný príbeh a tie regionálne voľby boli predsa len dobrou príležitosťou na tento
štart. Čiže ako keby v tých eurovoľbách pokračujeme v tomto trende a uvidíme ako to bude pokračovať a
hlavne ako to skončí."
Peter Bielik: "No, to sme zvedaví aj my. Pán Škripek, vy ste sa iba nedávno dostali na slovenskú
politickú, na tú veľkú politickú scénu. Nastal už čas, aby ste sa posunuli aj na európsku politickú scénu?"
Branislav Škripek: "No, musím povedať, že nie som celkom rád, že tie eurovoľby sú práve teraz, ale sú
práve teraz a práve teraz o tom rozhodujeme čo bude ďalej. Ja si myslím, že je dôležité sa poriadne
pozrieť na to ako sa rozhoduje v Bruseli a aj tých našich trinásť poslancov tam konkrétne hovorí za
Slovenskú republiku. Mňa do Národnej rady posunula moja komunita, ľudia, ktorí ma mali radi, ktorí si
ma našli na kandidátke Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, dali mi svoj mandát … svoje poslanie.
A myslím si, že aj teraz sa ich pýtam na ich názor, teda to tak je, pýtam sa ich na ich názor a hľadám
tento mandát od nich a vyzval som komunitu mojich voličov, aby povedali, či ma tu chcú posunúť."
Peter Bielik: "Celkovo, ale čo sa týka Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, bolo tak trocha
prekvapením, vyššie územné celky ste ako keby vynechali, teraz eurovoľby naopak, sa zúčastňujete,
postavili ste kandidátku. Z akého dôvodu?"
Branislav Škripek: "Z akého dôvodu? Tak my predovšetkým hovoríme, že chceme dať možnosť alebo
priestor nezávislým politikom v politike, nuž toto aj bola agenda OĽaNO, že do národného parlamentu
nemôžu ísť nezávislí a rozhodli sme sa, že chceme, aby ľudia sa ujali tejto myšlienky nezávislosti, aby
kandidovali. Takže nevytvárali sme nejakú štruktúru, neposúvali sme tam konkrétnych, konkrétne
postavy, naopak, čakali sme, že ľudia sami sa, ako pôjdu do týchto volieb a sme ochotní potom
nezávislých podporiť."
Peter Bielik: "Pán Húska, vaša strana má už dosť veľké zázemie, má svoju históriu, vašu kandidatúru
konkrétne podporili, aspoň to, čo som videl, zaujímaví ľudia, ale tí však nepatria úplne k tým najmladším
generáciám, alebo mladším vekovým kategóriám. Od koho teda očakávate podporu?"
Peter Húska: "Ja som hrdý, že SDKÚ-DS bola pri tom, keď sme vstupovali do Európskej únie, sme
proeurópskou stranou a naďalej ňou budeme a snažíme sa správať, aj pristupovať k tomu zodpovedne.
A pokiaľ hovoríme o tých ľuďoch, je to naozaj tá stredná generácia, sú to športovci, herci a ja im
nesmierne za to ďakujem, pretože mám k nim nejaký ľudský vzťah, ktorý sa netýka politiky, ale
mimopolitický, či už s Vladom Černým, so Zdenom Cígerom, keď otváral svoju akadémiu a to sú také
projekty, v ktorých chcem v budúcnosti pokračovať a podporovať aj potom ich bez ohľadu na to, ako tá
kandidatúra dopadne. Posledná vec, keď hovoríme o tej generácii, tak ako som v úvode spomínal, bol
by som veľmi rád, aby aj táto naša kandidatúra bola nejakým svetlom na konci tunela, aby normálni
ľudia, stredná generácia, naozaj videli, že je tu priestor a že sú tu ľudia, ktorí chcú niesť tú zástavu. Ja si
sám uvedomujem aj z hľadiska našej strany, že to bude nesmierne ťažké, náročné, ale odhodlal som sa
na to a teda uvidíme, ako to bude pokračovať, keď to skončí. Ale chcem niesť tú zodpovednosť a dať
nádej hlavne."
Peter Bielik: "Podporuje vás napríklad vaša rodina?"
Peter Húska: "Tak bez toho, myslím, že asi každý by nešiel do politiky, keby ho vlastná rodina
nepodporovala, čiže..."
Peter Bielik: "Viete, čiže ste mladý človek a napriek tomu už máte pomerne veľkú rodinu."
Peter Húska: "Tak mám tri dcéry, chvála pánubohu teda, ale oceňujem všetky rodiny, nielen tie, ktoré sú
teda kompletné v úvodzovkách, ale aj tie rozvedené, slobodné matky, pretože osud si niekedy kruto
zahráva a nevyberá. Čiže ja sa orientujem na rodiny ako také, hej a verím v to, že aj tá rodina, ktorá
nemá to šťastie a nemá povedzme otca, alebo iného člena rodiny, má šancu dostať rovnakú, rovnakú
príležitosť alebo rovnaký priestor, aby sa v tých podmienkach, ktoré sú vytvorené, mohla sama vyvíjať a
profilovať a uchádzať sa teda o svoj priestor."
Peter Bielik: "Pán Škripek, vy ste spomínali komunitu, ktorá vás podporila. Čo sú to za ľudia? Rodinní
príslušníci, priatelia, nejaký okruh známych?"

Branislav Škripek: "Samozrejme rodina, jednoznačne, spýtal som sa svojich synčekov, či môžem
kandidovať, spýtal som sa manželky, ale..."
Peter Bielik: "Synovia už rozumejú tomu, čo je to Európsky parlament, európska politika?"
Branislav Škripek: "Predstavte si, že áno, ja som prekvapený. Majú jedenásť a dvanásť rokov, tí dvaja
malí, ktorých mám doma a ja som prekvapený tým za posledné dva roky ako veľmi podrobne a
konkrétne reagujú na to, čo vidia na televíznej obrazovke, čo videli na bilbordoch a boli tu voľby, tak
prekvapilo ma to. Ale tou komunitou myslím konkrétne veľkú skupinu ľudí, ktorá tu na Slovensku za
posledných desať rokov začala existovať a sú tu ľudia mladšej a strednej generácie, ktorým veľmi záleží
na tom, aby sa veci na Slovensku dali do poriadku v pohľade tých idealistických pojmov, že rozhodujúce
pre život človeka je slušnosť, spravodlivosť, dobrota, čestnosť a toto všetko že nie sú pojmy a nechceme
veriť, že tieto pojmy zanikli, že neexistujú, že to je nejaká chiméra. Ja sa stretávam s množstvom
mladých kresťanov v rôznych spoločenstvách, mnohé z nich som navštevoval, prednášal v nich, založil
som niektoré, cestujem po celom Slovensku a ja vidím, že tuto je skutočne obrovská skupina ľudí, ktorí
chcú zmenu a chcú ju vidieť veľmi konkrétne a aj v politike. A ak nebudú v politike ľudia, ktorí konkrétne
rozumejú tomu, že služba má byť politikou,má byť, prepáčte, politika má byť službou a má sa
vyznačovať veľmi čistými charakterovými rysmi, potom sa stane, že politici začnú panovať, alebo
nejakým spôsobom zneužívať svoje postavenie. J vidím, že je tu generácia ľudí, ktorí skutočne chcú sa
opierať o hodnoty, chcú, aby boli veľmi prakticky presadené a aby politici za ne boli braní aj na
zodpovednosť."
Peter Bielik: "...z bezprostredného okolia, rodiny, ale aj známych, atakďalej, je jedna vec. Druhá vec, akú
kampaň, akým spôsobom ju vediete, ste si zvolili na to, aby ste oslovili voličov, vieme, nemusíme si nič
hovoriť. Európske voľby u nás na Slovensku sa netešia veľkej obľube, respektíve veľkej pozornosti.
Európske témy berieme ako keby samozrejmosť a preto možno viacerí občania nemajú ani dojem, že by
mali ísť voliť, mali o niečom spolurozhodovať, ergo teda ak sa zameriavajú viac-menej na domácu
politiku a možno tej európskej ani nerozumejú. Aký spôsob ste si teda zvolili vy, pán Húska, na to, aby
ste presvedčili ľudí, že aj tieto, nie že aj tieto voľby, že tieto voľby sú tiež mimoriadne dôležité?"
Peter Húska: "Okrem tých štandardných a nových, ako sú sociálne médiá, podľa mňa absolútne kľúčový
je osobný kontakt. Ja v rámci svojich možností a voľného času navštevujem teda aj v pracovné dni, aj
počas víkendov bežnú ulicu. To sú obchodné centrá, keď mám príležitosť zavítať na nejakú akciu
spoločenskú, kultúrnu, tradičnú v nejakej lokalite, domy seniorov, tiež pomerne častá vec a ako som
vravel, že najdôležitejší je kontakt a úplne spontánny na ulici. A tam často zaznieva, čo sa asi
zhodneme, o potrebe tej zmeny a hlavne aj to, že aby tam išli mladí ľudia, noví, ako pán kolega
spomínal, aby boli braní na zodpovednosť, aby sa tomu nevyhýbali. Ale úplne najdôležitejšie je a vidím
to aj z tej vlastnej skúsenosti, že naozaj tá účasť a záujem je slabý, ale možno aj preto táto kandidatúra
by mala byť v tom, aby sme naozaj tých ľudí presvedčili aj z tohto miesta a toto je tiež vhodná príležitosť
zapojenia kampane, aby voliť nakoniec išli."
Peter Bielik: "Konieckoncov, lídra vašej kandidátky sme videli viackrát na hokejových zápasoch našej
národnej reprezentácie, možno aj toto sú dobré príležitosti ako prísť medzi ľudí, precítiť s nimi tú
atmosféru a možno aj ak, ako ste spomínali obidvaja, ale dovoľte aj mne ateistovi povedať – ak pánboh
dá, ďalšie úspechy nášho hokejového tímu. Vy ste spomenuli, pán Škripek, slovo kresťanstvo, kresťania.
Ak teda rozmýšľame nad vaším hodnotovým založením, boli by ste napríklad za to, aby sa členom
Európskej únie stalo Turecko?"
Branislav Škripek: "Nuž, toto je zaujímavá otázka, lebo myslím, že Turecko samo trošku už ustupuje z
tých ašpirácií na to, aby vstúpilo do Európskej únie. Ale ja by som nebol proti v zmysle, že bráňme
niekomu, nie, v žiadnom prípade nie. Naopak, ten kultúrny dialóg je potrebný. Mne sa trošku zdá, že my
na Slovensku sme takým negatívnym spôsobom zakonzervovaní, nie sme na to pripravení, že existuje
množstvo iných pohľadov na kultúru, alebo aj na to vierovyznanie. Žil som vo veľkej Británii, tam som sa
stretol s hinduistami, moslimami, budhistami, ľuďmi proste rôzneho zamerania a vierovyznania a myslím
si, že nebol by som proti v tom zmysle nejakého bránenia kvôli, kvôli inej kultúre, tak to určite nie.
Každopádne, hrajú tu rolu iné otázky, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť, či Turecko naozaj patrí do
EÚ."
Peter Bielik: "To je práve tá otázka, pretože práve tie hodnotové otázky môžu ľuďom brániť v tom
vnímaní Turecka ako súčasti Európy. Je to aj historicky dané, je to dané ale aj kultúrne, to znamená, že
by tu mali vznikať teda aj iné chrámy pre iné náboženstvá, atakďalej, to by vám sedelo, nevadilo?"
Branislav Škripek: "V žiadnom prípade, predsa nemôžeme hovoriť, že niekto druhý by nám mal vadiť,
hej? Tak to nemôžme povedať, naopak, pán Ježiš Kristus bol človek, ktorý hlásal toleranciu, lásku a
prijatie. Samozrejme, znamená to vzájomné prijatie. No a tu by som položil veľmi konkrétny dôraz voči
Turecku. Ja osobne som v kontakte s ľuďmi, ktorí prežili konverziu v Turecku z všeobecne štátneho,

štátom podporovaného islamu na kresťanstvo a prežívajú veľmi vážne problémy, perzekúciu. Nuž a toto
je zaujímavá otázka, viete, keď sa pozrieme na prisťahovalectvo ľudí do štátov západnej Európy, tak
vidíme, že prinášajú svoju kultúru, napríklad aj moslimskú a nikto im nebráni v tom, aby ju prejavovali,
aby ju žili, aby boli slobodnými ľuďmi. Každopádne je veľmi konkrétnymi, sú konkrétne fakty, ktoré
vyplývajú z pozorovania a diania v Európe, že mnohokrát ľudia, ktorí chcú konvertovať z islamu na
kresťanstvo, takéto problémy s určitým konkrétnym prenasledovaním zažívajú. Muž a je rozdiel, ak štáty
EÚ dajú priestor na to, aby pokojne občania, napríklad nekresťania, mohli prejavovať svoje
vierovyznanie, ale naopak, v Turecku zažijeme prenasledovanie, alebo sťažovanie života, potom je
naozaj otázka čo to znamená spolupráca a tolerancia."
Peter Bielik: "Pán Húska, Slovenská demokratická a kresťanská únia má to kresťanstvo priamo vo
svojom názve. Ako vy vnímate tieto hodnotové otázky, smerovanie Európy, hovorí sa, že je vybudovaná
na kresťanských, možno židovských základoch."
Peter Húska: "S tým možno len súhlasiť, je to aj prístup k tým tradíciám. My ako strana sa k nim hlásime
a všemožne ich budeme, aj sme ich podporovali, aj ich budeme podporovať, ale možno na rozdiel od
iných strán sme trošku modernejší v tom ako sa dívame na budúcnosť. Je nám jasné, že kde sa
momentálne nachádzame, kde sme síce ukotvení, ale aké výzvy sú pred nami. Ako ste spomínali to
Turecko, je podľa mňa ďaleká hudba vzdialenej budúcnosti, tiež si myslím, že to nie je perspektíva
nejakých najbližších rokov, ale už budeme sa musieť pripravovať na to ako tejto výzve budeme čeliť. A
to nie je len Turecko. Vidíme čo sa deje na Ukrajine, takže z tohto pohľadu zase môžeme povedať, že
chvalabohu, že sme v tej EÚ, ako keby sme neboli. A keď sme vstupovali do Únie, boli tu rôzne teórie,
od neutrality, či ideme na východ, či západ a dnes sa jednoznačne podľa mňa ukazuje, že to rozhodnutie
z roku 2004 bolo veľmi správne. A keď sme hovorili o tých tradíciách, tak máme menu euro a tento
dvojkríž, to je vlastne tá národná hrdosť, že nie sme druhoradí občania ani v Európskej únii. Čiže aj tu je
podľa mňa zosobnené to aké hodnoty vyznávame a čím v Európe sme a poprípade aj čím do budúcnosti
chceme byť. Posledná veta, tým, že máme euro, my sme, my patríme do skupiny krajín a nie všetci ho
majú, je tam dvadsaťsedem členských krajín, z toho, ak sa nemýlim, iba sedemnásť má euro. Nie je to
mena, ktorá je samoúčelná, má svoje problémy, ale myslím si, že v konečnom dôsledku je lepšie, že ju
máme, ako sme ju znova nemali."
Peter Bielik: "Ako vnímate ako mladý človek kresťanstvo? Mladým ľuďom niekedy tak trocha nevonia,
zaváňa možno istým bigotizmom, alebo takou príliš veľkou zviazanosťou v tých pravidlách, atakďalej,
atakďalej. Ako vnímate vy vieru?"
Peter Húska: "Vieru ako osobnú záležitosť každého jednotlivca, ale najmä z etického alebo morálneho
hľadiska, tam nachádzate mnohé odpovede na životné situácie, ktoré sa vám stali, alebo vašim známym
a my sme sa aj na politológii učili, že to bola prvá politologická štúdia. Nájdete tam príbehy, potom ktoré
v metaforách často používate aj pri súčasnosti a môžete to posolstvo odovzdávať v rámci svojich
komunít, ale aj teda svojim deťom. Čiže toto je podľa mňa silný moment a on nás aj z hľadiska
budúcnosti dokáže ukotviť niekde, keby sme mali pochybnosti, že či ideme správou cestou, tak myslím,
že ten návrat k tým koreňom a k tej minulosti aj tam sa dajú nájsť pomerne zaujímavé odpovede."
Peter Bielik: "A v osobnom živote ako sa to prejavuje na vašich zvykoch, na vašich tradíciách?"
Peter Húska: "Dodržiavam tie bežné zvyky, nie súm úplne najlepší kresťan, pokiaľ hovoríme o nejakých
procesných veciach, či niekto chodí do kostola, alebo nie. Ale už aj tým, že mám deti na cirkevnej škole,
viem ako tam prebieha proces a viem čomu čelia, viem, čomu čelili, keď prišli nové šlabikáre do škôl,
kde bolo označené rodič číslo 1, rodič číslo 2 a to vzbudilo tieto vážne obavy a preto tu máme aj tie
návrhy na referendá o zväzku muža a ženy, atakďalej. Čiže viem to aj z tohto hľadiska posudzovať a v
tej komunite je mnoho zaujímavých ľudí, ale najmä priateľov. Ja som tam spoznal mnoho ľudí, aj teda
keď nosíte tie deti, hoci to je osobná vec, do škôlky, tak tam nájdete ľudí podobného zmýšľania, ktorí
majú nejaké problémy, buď také ako máte vy, alebo majú povolania, na ktoré sa vy môžete obrátiť s
veľkou radosťou, lekárov napríklad, to často využívam, je to obrovská pomoc."
Peter Bielik: "Sú to veľké témy aj v Európskom parlamente, pán Škripek, ako sa vy pozeráte na tieto
hodnotové záležitosti, aký postoj máte napríklad k otázke interrupcií, registrovaných partnerstiev,
eutanázie a podobne?"
Branislav Škripek: "No, jednoznačne, že toto sú tie rozhodujúce otázky pre množstvo tých mladších
krajín, ktoré pristúpili do Európskej únie. A tu by som chcel zdôrazniť podstatnú vec. Ja som
presvedčený, že stará Európa prežíva morálnu krízu, krízu morálnych hodnôt. Veľmi konkrétne. A to
preto, že v rétorike politikov a aj popri tvorbe zákonov, hlavne vyplývajúcich z prejavov politikov tých
starších krajín Európskej únie, sa jednoznačne prejavuje odklon od toho žido-kresťanského pochopenia
o Bohu a človeku. A výsledkom je prudký nárast v tom, že keď sme pristúpili do Európskej únie, my, ako
mladšie štáty v roku 2004, tak tu prišlo viacero krajín z viac tých postkomunistických oblastí a prišli sme
ako krajiny so silnou kresťanskou tradíciou. A mne sa zdá, že si to starší členovia Európskej únie

neuvedomili, že my prichádzame s nejakým iným pohľadom, s konkrétnym iným pohľadom, s
konkrétnymi inými tradíciami, ktoré my vyznávame a oni už dávno, dávno opúšťali. Výsledkom je nárast,
ktorý sa prejavuje viacerými prejavmi, alebo politickými prúdmi, ktoré v našincoch vyvolávajú nechuť,
alebo teda nepríjemné pocity a pohľady. A toto sú veľmi konkrétne veci, ktoré je potreba riešiť a zdá sa
mi, že Európsky parlamentu už prišiel s niektorými smernicami, ktoré nepatria do jeho kompetencie a
veľmi konkrétne bolo niekoľko posledných správ, ako boli Estrela alebo správa Lunacek. Len v správe
Estrela sa napríklad hovorilo o tom, konkrétne budem citovať, aký je charakter tohto dokumentu.
Odporúča, pokiaľ ide o ľudské práva a verejné zdravie, čiže používajú sa tieto termíny, aby sa kvalitné
interrupčné služby stali v rámci verejných zdravotných systémov členských štátov legálnymi,
bezpečnými a prístupnými pre všetkých, vrátane pre ženy bez trvalého bydliska v danom štáte. To je
napríklad v Estrele. A tam bolo aj viacero požiadaviek, ktoré ľudia na Slovensku musia prudko odmietať
vo svojom presvedčení. Nuž a ja chcem byť hlasom práve takéhoto pohľadu, že je treba povedať v
Bruseli naozaj o tom, že chceme rešpektovať Boha a pohľad, žido-kresťanský pohľad na Boha a človeka
a hodnoty, ktoré toto učenie prináša."
Peter Bielik: "Takže v žiadnom prípade by ste nepodporili eutanáziu, registrované partnerstvá,
interrupcie, atakďalej?"
Branislav Škripek: "Nie, o týchto otázkach musíme hovoriť, ale v žiadnom prípade by som nepodporil,
takto napriamo chcem povedať na položenú otázku nie."
Peter Bielik: "Aké by teda boli vaše priority, pán Húska, v prípade, že by ste boli zvolený za poslanca
Európskeho parlamentu? Na ktoré agendy, čo konkrétne by ste chceli robiť?"
Peter Húska: "Ja mám také dve, respektíve dve predstavy. Jedna je taká profesná, pretože robím v
samospráve u nás v kraji a viem zhruba akým problémom čelíme, aké máme cesty, aký je stav
verejných služieb a toto sa bytostne týka tej strednej generácie a rodičov s deťmi, ktorí platia dane,
musia zabezpečovať starostlivosť o deti a udržať si zamestnanie. Vo väzbe na to, čo pán kolega
spomínal a čomu čelíme, tam by sa mala hľadať presne takáto rovnováha, lebo ak v etickej rovine
nachádzame problém, že rodina je v nejakej kríze a otvárame na úrovni ústavy vzťah medzi ženou a
mužom, a hľadáme a začíname možno tak tvrdšie vyzdvihovať rodinu, no tak by sme mali povedať to B,
že čo pre ňu reálne spravíme. Lebo aj z minulosti vieme, že otázky morálky sú veľmi citlivé, ale tie sa
spravidla otvárali vtedy a v tých časoch, keď bol iný problém, obvykle ekonomika, nezamestnanosť a z
histórie tých príkladov je asi kvantum, tak ja by som sa prihováral za toto, že áno, urobme A, ale až
vtedy, keď budeme vedieť čo s tým béčkom. Že či rodič, že či bude mať také šťastie, v Bratislave je to
špeciálny problém teraz, že či napríklad dieťa má kde dať do škôlky, lebo tých máme veľký nedostatok.
Čiže aj naša snaha by bola v tom prípade oveľa úprimnejšia, keby sme tieto dva postuláty dali na jednu
hranicu, že áno, bude to takto, toto si vážime, bude to v ústave, ale B, urobíme pre to toto. A priestor na
toto musí vytvoriť štát. Čiže takýto rozhľad, alebo takýto náhľad pociťujem ja momentálne a pokiaľ
hovoríme ešte o nejakej budúcnosti, ja si myslím, že veľmi dôležitý bol náš vstup do EÚ aj preto, že tieto
nové krajiny priniesli naozaj nový vietor a čerstvý pre tú západnú Európu a preto sa tam aj ľady dávajú
do pohybu."
Peter Bielik: "Vy teda vidíte možný prienik medzi tým, čo teraz robíte v regionálnej politike a tým, čo by
sa dalo robiť v európskej?"
Peter Húska: "Áno, veľmi dobre, keďže vieme, že Bratislavský kraj nemá možnosti čerpania eurofondov,
čiže to je jedna agenda, ktorá by sa mohla zmeniť, pretože nie sme jediný región, ktorý má s týmto
problém. To je jedna vec a potom vo väzbe na región sú to verejné služby. Myslím si, čo u nás
momentálne nefunguje a čo by mohlo fungovať, získať viac eurofondov pre regióny, ale nútiť a zaviazať
regióny, aby prevzali zodpovednosť za zlepšenie otázok zamestnanosti. Teraz to všetko garantuje a robí
štát a myslím si, že regióny a samospráva by mali mať v tomto väčšiu váhu, pretože lepšie poznajú
problémy a čo je úplne kľúčové, ten starosta, primátor alebo župan nemá kam zmiznúť pred tými ľuďmi,
keď sa mu to podarí, ale naopak, keď sa mu to nepodarí a naopak, keď sa mu to podarí. Čiže v tomto je
to ešte také rozdielne a preto sa budem snažiť trošku ísť touto cestou a posunúť tieto veci dopredu z
tohto pohľadu."
Peter Bielik: "Takže by ste na jednej strane pôsobili v Bruseli, ale vracali by ste sa aj do Bratislavy,
pretože to nie je tak častý jav u tých poslancov, ktorí pôsobia v Európskom parlamente, takmer sa
vypratať zo Slovenska."
Peter Húska: "Ten problém nemá Bratislava, ale podľa mňa všetky naše regióny a keď sme v úvode
vraveli o tej aktivite našich europoslancov, že aj to môže byť dôvod nízkej neúčasti, pretože nevieme kto
a čo tam robí, tak sa treba pozrieť aj na to, aj na zmenu toho štýlu, hej, ako v symbióze pôsobiť ako
poslanec v europarlamente a zároveň prenášať tú agendu a ukazovať jej výsledky v domácom prostredí.
Toto je podľa mňa kľúčové a to je príležitosť pre nás v nasledujúcom období."

Peter Bielik: "Pán Škripek, vaše priority, už sme si niektoré povedali, čo sa týka hodnôt, ale sú tam aj
viaceré otázky, ktoré, sedemdesiatpäť percent legislatívy sa momentálne už schvaľuje v Európskej únii,
členské štáty sa jej prispôsobujú, to znamená sú tam otázky praktického charakteru, ktoré sa týkajú
bežného života ľudí. Kde by tam boli vaše priority?"
Branislav Škripek: "Ja by som sa ešte dotkol najprv, už ste to aj vy spomenuli a teraz pán kolega toho,
že ľudia berú tieto voľby do Európskeho parlamentu, alebo vôbec tú európsku politiku nejak
samozrejme. Vy ste povedali samozrejme, pán redaktor, ale ja by som skôr povedal, že iný pojem je
namieste, že my ju skoro nevnímame. Ja si myslím, že slovenská verejnosť tieto európske voľby
minimálne vníma, nakoniec vieme, že máme najnižšiu účasť zo všetkých krajín Európskej únie v týchto
voľbách a že ľudia sa, akosi sa im zdá, že je to moc ďaleko. A zároveň ste povedali druhú vec, ktorú ja
som si veľmi konkrétne uvedomil pri tom, ako sa približujú voľby, že tí naši euroúradníci že zvolili sme
ich a nikdy nevideli a ja som zistil, moja predstava bola, že budem tak, ako doteraz, cestujem po
Slovensku, stretávam sa s ľuďmi. Politici sú vôbec málo videní medzi ľuďmi, vždy, už sa to hovorí
tradične, že pred voľbami sú videní. Ja som sa rozhodol a Igor Matovič to veľmi podnecoval v OĽaNE,
že pracujte, choďte medzi ľudí, veď vás nemôžu vidieť len na obrazovke, alebo len v parlamente, alebo
pred voľbami. Ja som cestoval po celom Slovensku, doteraz od zvolenia v apríli 2012 mám za sebou
viac ako stodvadsať stretnutí, stretol som mnohotisíc ľudí. A pozrel som sa na to, že v popise práce
europoslanca je, že dva týždne je v bruselskom parlamente, týždeň je v Štrasburgu a štvrtý týždeň má
byť vo svojom volebnom obvode. To znamená, u neho doma. Ja osobne som sa nestretol s nejak príliš
veľa menami, že by tu europoslanci chodili a mali nejaké stretnutia s ľuďmi."
Peter Bielik: "A vy by ste to robili?"
Branislav Škripek: "Pre mňa je toto cieľom, ja chcem štvrtý týždeň reálne mať stretnutia s ľuďmi, záleží
mi na tom tak, ako to bolo aj v programe Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, že priblížiť vysokú
politiku k ľuďom. A uvedomujem si aj na všetkých tých mojich stretnutiach, ktoré som mal, že ľudia po tej
diskusnej prednáške, ktorú sme mali, videl som nádej v očiach, že dá sa to zmeniť, ak sa priblíži občan k
politikovi a naopak a ak budú politici viacej kontrolovaní, viacej vykázateľní. Ale opýtali ste sa ma na
programové veci. Ja som sa opýtal ľudí, spravil som anketu medzi mnoho, mnoho ľuďmi, reagovali v
našej komunite a tridsaťtri percent ľudí si myslí, tí, ktorí mi odpovedali, že Európu robí Európou
kresťanstvo, ale iba päť percent ľudí mi povedalo, že Európa háji kresťanské hodnoty dostatočne. Toto
je jedna podstatná vec, ktorú ja chcem, že v európskej politike povedať, že my nemôžme tak, ako v roku
2000 bola debata o ústave Európskej únie a sme mali problém vôbec sa priznať k tomu, že vôbec
nejakú zmienku o Bohu tam dať. Ale toto neplatí, ako my stojíme na kresťanských princípoch a my
nemôžme povedať, že zmienka o Bohu sem nepatrí. Mal som tam otázku na ochranu ľudského života a
dôstojnosti a deväťdesiatšesť percent mojich respondentov povedalo, že to je veľmi dôležitá otázka,
takže chcem sa na túto otázku zameriavať."
Peter Bielik: "Z akého počtu zhruba ľudí to bolo?"
Branislav Škripek: "Tisíc dvesto ľudí mi reagovalo. Ja si myslím, že to je zaujímavá vzorka a že tí
respondenti boli od približne sedemnásť rokov po nejakých okolo šesťdesiat rokov."
Peter Bielik: "Ďakujem. Nech sa páči, ešte chcete dokončiť?"
Branislav Škripek: "Mal som ešte niekoľko bodov. Deväťdesiatjedna percent ľudí mi reagovalo tým, že
vidia veľmi dôležitú slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Ja si myslím, že Európsky parlament už
vydal zákon, ktorý je v rozpore so slobodou vierovyznania a volá sa antidiskriminačný zákon. Paradoxne
vyzerá ako by hovoril proti diskriminácii, v skutočnosti však obmedzuje aj vierovyznanie, konkrétne
prejavy presvedčenia ľudí, ktorí majú svoje vierovyznanie. Čiže je tu niekoľko sporných vecí, na ktoré si
myslím, že je treba poukázať. Ako aj napríklad právo rodičov ma výchovu..."
Peter Bielik: "Také tie naozajstné prieskumy sa robia na vzorke reprezentatívnej, keď sa pýtate
kresťanov, tak zrejme aj tie výsledky sú týmto ovplyvnené. Pán Húska, je všeobecne známe, že
Európsky parlament je síce početný, ale je tam niekoľko frakcií a bez členstva v tých frakciách sa asi
ťažko dá niečo presadiť bez serióznej práce práve v týchto frakciách sa dá ťažko niečo dosiahnuť. Kde
by ste chceli pôsobiť vy a čo by boli vaše témy?"
Peter Húska: "Tak naša strana tým, že je členom Európskej ľudovej strany, čiže automaticky by sme boli
členmi tejto frakcie ľudovcov a pokiaľ hovoríme o nejakej profesnosti a teda pôsobenia, tak rád by som
sa venoval tomu výboru regiónov. Myslím, že to by malo pre mňa najväčší zmysel, ale ešte spomenul
som si na jednu takú zaujímavosť, trošku odbočím, možno mi dá pán kolega za pravdu, odkedy sme ako
kandidáti ohlásili kandidatúru, tak minimálne a podľa mňa sa to týka väčšiny kandidátov, asi tak každý
deň nám prídu dva – tri rôzne maily od rôznych organizácií z celého Slovenska, ja som ich napočítal asi
tridsať..."

Branislav Škripek: "Ja menej."
Peter Húska: "...Sloboda zvierat, či budeme proti chudobe, či za zvieratá, či za dobrovoľníctvo, či za
priamu demokraciu, za bicyklistov, no a tu to môžeme ilustrovať, áno, účasť, záujem je nízky, ale aspoň
tu podľa mňa bliká svetielko, že títo ľudia nejaký záujem prejavujú a už minimálne nám to dáva spätnú
väzbu a nejaký kontakt, že ako tí ľudia vlastne vo vzťahu k EÚ uvažujú. Čiže to je na jednej strane milé,
aj toto je trošku taká pozitívna správa, hej, v tejto všeobecnej depresii, že to môže byť lepšie."
Peter Bielik: "Pán Škripek, frakcia a pôsobenie v nej, zatiaľ som nezaznamenal presne kam by ste chceli
smerovať vy?"
Branislav Škripek: "Mám veľmi jasnú odpoveď. Už viac ako rok dozadu ma kontaktovali ľudia, hnutie
dobre etablované v Európskom parlamente, ktoré sa volá ECPM - The European Christian Political
Movement, čiže Európske kresťanské politické hnutie, zblížil som sa s týmito ľuďmi, vidím tam známe
postoje politické sveta, na západe je tam fínsky minister vnútra, švédska ministerka zahraničných vecí a
viacerí iní. A ako táto skupina si vytvorila väzby s európskymi konzervatívnymi reformistami ECR. Takže
toto je skupina, frakcia, do ktorej by som sa chcel zaradiť."
Peter Bielik: "Aj keď sa mi zdá, že frakcia môže vzniknúť, ale až vtedy, keď má myslím tridsaťsedem
poslancov, ale zo siedmich krajín, že?"
Branislav Škripek: "Dvadsaťpäť poslancov, ja už som počul, že z ôsmich krajín, tie počty možno menia,
ale ECPM bude súčasťou ECR a ECR je frakcia samostatná."
Peter Bielik: "Dobre, páni, veľmi pekne ďakujem. Chce sa vám niečo dodať ešte na záver?"
Peter Húska: "Ja ďakujem za túto príležitosť, ale chcem by som naozaj apelovať, že dvadsiateho
štvrtého mája, budúcu sobotu sú európske voľby a chcem vás poprosiť, že príďte v čo najväčšom počte,
aby sme zase ako Slovensko a hrdá krajina nevychádzali zo štatistík a nebudeme na konci. Takže
ďakujem pekne."
Peter Bielik: "Pán Škripek."
Branislav Škripek: "Ja chcem povedať to isté. Využime toto slobodné právo voliť, rozhodovať o sebe a
povedať kto nás bude zastupovať. A ja povzbudzujem kresťanov na Slovensku, aby sme si vybrali koho
chceme aby bol naším hlasom a aby za vás hovoril."
Peter Bielik: "Páni, veľmi pekne ďakujem ja ja za top, že ste si našli čas pre našich divákov a prišli do
relácie Téma dňa. Želám príjemný večer."
Branislav Škripek: "Dobrý večer aj vám."
Peter Húska: "Ďakujeme."
Peter Bielik: "Dámy a páni, toľko z dnešnej Témy dňa, vďaka za pozornosť i čas, ktorý ste jej venovali
počas celého týždňa. Pripomínam, že v nedeľu odvysielame pre vás, pre tých, ktorí prejavujete záujem o
európske témy, ale aj tých, ktorí zatiaľ tápete v týchto témach a chcete sa dozvedieť viac, diskusiu
kandidátov, ktorí sa zúčastňujú volieb alebo tej súťaže o voľby do Európskeho parlamentu, ktorí majú
reálnu šancu byť zvolení. Takže v nedeľu od jedenástej hodiny uvidíte v priamo prenose veľkú diskusiu
viacerých kandidátov, priamo na TA3 budeme vysielať z Ekonomickej univerzity v Bratislave pred
živým publikom a budem veľmi rád, ak budete s nami. Želám vám príjemný večer."
-END
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49. Školy by mali žiakov učiť rozumieť internetu, tvrdí britský profesor
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 18/05/2014; HNonline, Slovensko; tasr]
Jednou z najväčších výziev pre súčasné školstvo je internetový manažment. Žiaci by sa v škole mali
dozvedieť viac o silných aj slabých stránkach internetu. Myslí si to profesor lingvistiky David Crystal,
držiteľ Rádu britského impéria, ktorý vystúpi 6. a 7. júna na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave
na štvrtom ročníku medzinárodnej konferencie pre učiteľov angličtiny Elt Forum.
Prostredie internetu je podľa profesora príliš rizikové na to, aby sa ignorovali jeho slabiny, ale dostatočne
inšpiratívne, aby sa jeho potenciál využíval naplno. "Škola by mala byť miestom, kde budeme diskutovať

o silných aj slabých stránkach internetu, napríklad o nespoľahlivosti rôznych informačných zdrojov,"
hovorí Crystal. Trendom moderného školstva je podľa neho odklon od učebníc a príklon k väčšej
interaktivite vzdelávania, ako aj k deleniu učiva na menšie informačné jednotky.
Profesor Crystal je podľa organizátorov Elt Fora nazývaný aj "národný poklad". Je autorom viac ako 100
kníh. Najznámejšie sú jeho dve encyklopédie Cambridgeská jazyková encyklopédia a Cambridgeská
encyklopédia anglického jazyka.
Na konferencii Elt Forum, ktorá je zameraná na rozvoj pedagogických zručností, vystúpi tento rok
celkovo asi 40 spíkrov. Okrem Crystala je to Gabriela Lojová z Univerzity Komenského v Bratislave,
Maggie Kubányiova z Birminghamskej univerzity aj odborníci Craig Huxley a Mark Andrews.
Elt Forum je Slovenská komora angličtinárov, hlavným partnerom Asociácia jazykových škôl SR. Viac
informácií o podujatí je na stránke www.eltforum.sk.Elt Fo
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50. UniApps rozširuje aktivity v Českej republike
[Téma: Ekonomická univerzita; hn.hnonline.sk; 16/05/2014; HNonline, Ekonomika a firmy; red]
5. a 6. Mája sa na pozvanie Západočeskej univerzity v Plzni zúčastnili zástupcovia spoločnosti UniApps
s.r.o. na konferencii "Sociální sítě, Mobilní aplikace" v Špindlerovom Mlýne. Konferencia bola
organizovaná EUNIS – CZ, českou pobočkou európskej organizácie pre univerzitné informačné
systémy.
Príspevok UniApps s.r.o. do programu konferencie bolo predstavenie rovnomennej mobilnej aplikácie
UniApps širšiemu publiku odbornej verejnosti a krátke zhrnutie skúsenosti spoločnosti pozbierané na
Slovensku.
V rámci konferencie tiež došlo k dohodnutiu termínu spustenia testovacej prevádzky aplikácie na
Západočeskej univerzite v Plzni. Testovanie bude zahájené v skúškovom období letného semestra
súčasného akademického roku tak, aby pred nasadením na ďalšie školy s rovnakým informačným
systémom bol otestovaný aj skúškový modul aplikácie pomocou skupiny testerov pozostávajúcej zo
študentov školy.
Západočeská univerzita je so svojím IS/STAG zároveň najväčšim poskytovateľom akademických
informačných systémov v Českej republike, jej produkty využíva viac ako polovica českých vysokých
škôl a univerzít. Dôvod, prečo sa Západočeská univerzita rozhodla na spoluprácu s UniApps sú práve
skúsenosti spoločnosti. "V súčasnosti v strednej Európe nie je iný partner, ktorý by mal viac skúsenosti s
vývojom a prevádzkou natívnych mobilných rozhraní pre akademické informačné systémy ako UniApps.
Zároveň v tomto kroku vidíme významné zlepšenie kvality IS/STAG aj pre ostatné partnerské univerzity,
ktoré tento systém používajú" vraví Hynek Gloser, kvestor Západočeskej univerzity v Plzni.
Pre UniApps je spolupráca so Západočeskou univerzitou významný míľnik. Podľa Ondreja Houbu,
konateľa spoločnosti "UniApps konečne dostáva prístup k všetkým protrebným službám akademického
informačného systému tak, aby bolo možné užívateľom poskytnúť komplexný produkt, nie len čiastkové
riešenia a pri návrhu ďalšej generácie produktu prvý krát nie sme limitovaný schopnosťami alebo inými
dispozíciami výrobcu systému."
Spoločnosť UniApps je slovensko-česká spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla v roku 2012
za účelom tvorby natívnych mobilných aplikácií pre vysoké školy a univerzity. V súčastnosti na
slovesnku prevádzkujú prvú beta verziu aplikácie UniApps na UK, EUBA, PEVŠ, UKF, UMB, ŽU, UPJŠ
a iné.
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51. Zlaté zbohom (komentár)
[Téma: Ekonomická univerzita; finweb.hnonline.sk; 03/05/2014; Finweb, Komentáre a analýzy; Martin
Vlachynský]
Na návšteve. Zaslúžený dôchodok. Francúzsky test. Made in Mexico. Pozrite sa podrobne na udalosti
tohto týždňa.
Slovensko bolo poctené významnou návštevou. Vo funkcií dožívajúci prezident Komisie Barroso

pochválil Slovensko a dostal za to Rad Bieleho dvojkríža II. triedy od prezidenta Gašparoviča. Za
mimoriadne zásluhy o posilnenie postavenia Slovenska v medzinárodných vzťahoch. A keďže na
dôchodku sem asi tak často chodiť nebude, priložili sme mu ešte titul doctor honoris causa z
Ekonomickej univerzity. Veď každá položka do CVčka dobrá!
Na dôchodok sa po nastávajúcich eurovoľbách chystá aj nejeden zo 766 europoslancov (pokiaľ teda nie
sú zároveň národnými poslancami, primátormi, županmi, či všetkým dokopy). Aby im nebolo ľúto, daňoví
poplatníci majú pre nich darček v podobe tzv. Zlatého zbohom. Každý poslanec dostane odchodné v
závislosti od odslúžených rokov. Najmenšia suma je zhruba 47 000 eur, poslanci s odkrúteným minimom
24 rokov si môžu priniesť igelitku na 190 000 eur. To samozrejme nie je všetko, dostanú aj dôchodok vo
výške 70 percent zo mzdy. Opäť podľa odslúžených rokov, tí najlepší si budú užívať 67 000 eur ročne.
Všetko? Ale kdeže. Poslanci si mohli "prispievať" na sekundárny dôchodok, čo môže byť až ďalších 50
000 eur ročne. Úvodzovky som použil preto, že napriek príspevkom má fond sekundárneho dôchodku už
dieru viac ako 200 miliónov eur.
Vo funkcii tak nezažijú napríklad riešenie problému, kde do roku 2015 zohnať ďalších 15 miliárd pre
Grécko. Tento rok totiž Grékom končí pomoc z eurovalov, problémy však ostávajú a jedným z nich je 2,6
miliardová diera v roku 2014 a 12,3 miliardová diera v roku 2015. Časť sa možno podarí zaplátať cez trh,
časť vďaka očakávaným nižším potrebám miestnych bánk na kapitál z verejných zdrojov. Ale či sa
podarí krajine vyhnúť ďalšiemu záchrannému balíku, na to by svoje odstupné vsadil máloktorý poslanec.
Plány Komisie sú ako vždy veľkolepé, súčasný takmer 180 % grécky dlh sa má do roku 2020 znížiť na
125 % HDP, a do roku 2022 na 112 %. Dúfajme, dlžia to totiž aj nám. Grécka vláda už oficiálne
požiadala o diskusiu ohľadom možného zníženia (rozumej čiastočného odpustenia) dlhu. Popritom
predstavili plán na oživenie ekonomiky, ktorý prekvapujúco obsahuje aj zníženie daní a väčšiu flexibilitu
pracovného trhu. Od začiatku krízy zažili cez 20 000 demonštrácii (6266 v Aténach), číslo asi ešte
porastie.
Minulý týždeň po Aténach oslávil návrat na dlhopisový trh po troch rokoch aj Lisabon. Portugalci predali
750 miliónov eur dlhu v desaťročných dlhopisoch za smiešnych 3,58 %. Slovensko je niekde okolo 2,5
%. Minuloročný deficit portugalských verejných financií bol bez pomoci bankám 4,5 % HDP, pričom cieľ
bol 5,5 %.
Aj Francúzsko má plán ekonomických reforiem obsahujúci sekanie výdavkov a znižovanie daní. Vláda si
už pod vedením nového premiéra otestovala jeho popularitu predbežným hlasovaním v dolnej snemovni.
Tam prešiel, s rozdielom 33 hlasov. No neúčasť 41 socialistov na hlasovaní naznačila, že zase tak
hladko to nepôjde.
V Holandsku sú tiež reformné nálady, ale na európskej úrovni. V krajine sa rozbieha kampaň volajúca po
referende pri každom rozhodovaní o presune právomocí z národnej úrovne do Bruselu.
V ECB bolo minulý týždeň ponuro. Úroveň nadmernej likvidity, teda hotovostného "nárazníku" v
eurosystéme, prvý krát od septembra 2011 klesla pod 100 miliárd. Naposledy bola odpoveďou reakcia v
podobe poskytnutia viac ako 1 000 miliárd eur pôžičiek finančným inštitúciám cez dve kolá programu
dlhodobých pôžičiek LTRO. Všetci čakajú na to, čo ECB urobí, nielen v súvislosti s týmto faktom, ale s
celkovou ekonomickou situáciou. Mario Draghi naznačil, že ECB je pripravená začať nakupovať aktíva
rôzneho druhu, a tak nalievať do ekonomiky nové peniaze. Európska centrálna banka s touto kartou
blufuje už takmer dva roky a investori zatiaľ veria. Vďaka tomu ide Európe zadlžovanie hladšie ako
kedykoľvek pred tým. No príde moment, keď investori budú chcieť ukázať karty. V tom prípade ECB buď
prizná bluf a financmajstri členských štátov zaplačú, alebo začne skutočne nakupovať za novovytlačené
peniaze.
Peniaze trápia nielen EÚ. Kým vojensko-spravodajská hra Rusku ide, na ekonomickom poli sa nad nimi
zmráka. Investori z krajiny odchádzajú už od minulého roka, no s hrozbou šírenia konfliktu a
medzinárodných ekonomických sankcií sa odchod začína meniť na útek. Za prvé tri mesiace krajinu
opustilo 64 miliárd eur, čo je už polovica hodnoty dosiaľ najväčšieho krízového odlivu v roku 2008.
Ruská centrálna banka intervenovala zvýšením úrokových sadzieb. Agentúra S&P zrazila rating krajiny
len jeden stupeň nad úrovňou "junk" a ruská vláda pripravuje rozsiahle finančné zmeny. Krajina má
veľké devízové rezervy, ktoré jej dávajú čas, ale spomienky na rok 1998 nie sú zase až tak ďaleko.
"Čína je lacná." Toto tvrdenie sa stalo už takmer prírodným zákonom. Ale svetová ekonomika je
dynamická a staré pravdy mení na nové mýty. Manufacturing Cost-Competitveness Index porovnáva
náklady na priemyselnú produkciu v 25 krajinách sveta. Niektoré výsledky môžu prekvapiť. Mexiko je
lacnejšie ako Čína, či Švédsko je lacnejšie ako Brazília. Slovensko tam nie je, ale Česko vychádza o 7
% drahšie ako USA. Spojené štáty v konkurencieschopnosti Starý kontinent posielajú do kolien – v
rebríčku im konkuruje len Poľsko, ktoré je o 1 % drahšie. Lacná pracovná sila nie je všeliek.
Kapitálovo dobre vybavený zvyšok týždňa vám želá
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52. Víťazi súťaže Economicus publikovali prácu v prestížnom časopise
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 20/05/2014; VÚB banka]
Tím mladých ekonómov z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stal víťazom 5. ročníka súťaže
Economicus, ktorú každoročne organizuje Nadácia VÚB. Za prácu venovanú perspektívam príjmovej
konvergencie v Európe získali autori okrem ocenenia aj finančnú odmenu vo výške 10 000 eur. Nadácia
VÚB chce i týmto spôsobom podporovať rozvoj ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku.
Medzinárodný tím autorov Martin Lábaj, Miroslava Havettová-Luchavová a Jesus Crespo Cuaresma
pôsobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a svoju štúdiu pod
názvom "Perspektívy príjmovej konvergencie v Európe: zhodnotenie úlohy dynamiky vývoja ľudského
kapitálu" publikovali v renomovanom časopise Economic Systems. Trojica sa zamerala na skúmanie
ekonomických dopadov, ktoré by malo priniesť skvalitnenie vzdelávania v krajinách strednej a východnej
Európy. Práve zlepšenie ľudského kapitálu by podľa nich malo zohrať v procese "zbližovania" našich
príjmov s úrovňou západoeurópskych krajín počas nasledujúcich 50 rokov dôležitú rolu.
"Autori víťaznej práce zhodnotili, aký vplyv má vzdelanie pri dobiehaní príjmovej úrovne bežnej v
západnej Európe. Ich práca je zároveň dôkazom, že vytváranie medzinárodných tímov môže pomôcť pri
zviditeľňovaní výsledkov práce slovenských vedcov v zahraničí," hovorí Elena Kohútiková, zástupkyňa
generálneho riaditeľa VÚB. Medzinárodná odborná porota tiež konštatovala, že kvalita prihlásených prác
sa z roka na rok zvyšuje, a to tak z hľadiska obsahového, ako aj formálneho. "Všetky štúdie sa zaoberali
aktuálnymi ekonomickými otázkami, ku skúmaniu ktorých tímy pristupovali skutočne inovatívne," dodáva
E. Kohútiková.
Economicus je len jedným z viacerých programov Nadácie VÚB určených pre podporu vzdelávania,
vedy a výskumu na Slovensku. Okrem neho Nadácia každý rok financuje aj semestrálne hosťovanie
zahraničných profesorov na slovenských ekonomických univerzitách. Študenti vysokých škôl tiež majú
možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší študentský projekt Customer Satisfaction University Award a
vyhrať tak okrem finančnej odmeny aj stáž vo VÚB alebo v centrále materskej banky Intesa Sanpaolo v
Miláne.
O Cenu Nadácie VÚB pre mladých ekonómov – Economicus sa môžu jednotlivci alebo tímy uchádzať aj
v novom ročníku súťaže, ktorý Nadácia VÚB už vyhlásila. Vek žiadneho z prihlásených ekonómov pritom
nesmie presiahnuť 40 rokov a podmienkou je tiež publikovanie vedeckého článku z oblasti ekonómie
alebo finančníctva v niektorom z karentovaných zahraničných ekonomických časopisov počas roka
2014. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2015. Víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške
10 000 eur, vyberie medzinárodná odborná porota. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na
internetovej stránke www.nadaciavub.sk.
Zdroj - VÚB banka
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53. Obnovili tradíciu obhajoby záverečných prác
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 19/05/2014; 19/2014; s.: 4; vzdelávanie/inzercia;
Redakcia]
Študenta nášho pedagogického pracoviska ocenili za finálovú prácu Konferencie študentskej vedeckej a
odbornej činnosti.
NOVÉ ZÁMKY. Na pôde Bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity (OFEU)
Bratislava sa stretli poslucháči s odborníkmi na prezentácii záverečných bakalárskych a diplomových
prác.
Viacjazyčné práce
"Od vysokoškolákov očakávame zvládnutie najnovších teoretických poznatkov, prácu s viacerými
zdrojmi vrátane zahraničných a vlastný výskum," povedala gestorka bakalárskeho štúdia, profesorka
Helena Strážovská. "Časť našich študentov aplikovalo stanoviská maďarských autorov, dosť ich pracuje
s anglickou a nemeckou literatúrou. Pokúšame sa obnoviť túto silu vysokoškoláka dohovoriť sa v
cudzom jazyku. Som rada, že aj dnes tu máme po jednej práci v nemeckom, anglickom aj maďarskom
jazyku," dodala.

Môžu konkurovať aj Bratislavčanom
Prodekan fakulty Peter Drábik na stretnutí odovzdal Mariánovi Čvirikovi mimoriadnu cenu za výbornú
reprezentáciu Pedagogického pracoviska vo finálovom kole Konferencie študentskej vedeckej a
odbornej činnosti. "Napriek skromnejším podmienkam pre vedecký výskum ste vyslali prácu schopnú
konkurencie aj bratislavským študentom," ocenil. Osobitosťou novozámockých bakalárov je zameranie
na malé a stredné podnikanie. "Študentov nútime kontaktovať podniky, firmy a inštitúcie. Plynie z toho
väčší prínos než v Bratislave, kde je už priveľa žiadateľov o podklady. Tu, naopak, sú firmy, ktoré sa
nami spolupracujú veľmi ochotne. My študentov vybavíme teoreticky a usmerníme metodicky - ale
pohľad odborníka hospodárskej praxe je veľmi prospešný," dodaáva H. Strážovská.
Budova bakalárov pod správu mesta
Na stretnutie prijal pozvanie aj Ladislav Bažo - jeden z prvých absolventov novozámockého
bakalárskeho štúdia, v súčasnosti zástupca vedúcej katedry služieb a cestovného ruchu OF EU. "Keď
sme boli študenti, brali sme štúdium ako spoločenstvo a bojovali sme, aby sme ho zveľadili a skrášlili.
Dnešní študenti sú individuality, študujú viac sami za seba," zhodnotil. Primátor Nových Zámkov Gejza
Pischinger oznámil bakalárom pozitívnu informáciu. Aby mesto ekonomicky podporilo vysokoškolákov,
preberie budovu bakalárskeho štúdia pod svoju správu. V súčasnosti sa pripravujú zmluvy, podľa
ktorých bude približne od polovice roka objekt spravovať mestská spoločnosť Novovital. Každé podujatie
bakalárov má aj svoju spoločenskú hodnotu. Minulotýždňové stretnutie spríjemnil klavirista Tomáš
Fekete – čerstvý absolvent konzervatória, ktorého nedávno prijali na Koncertnú fakultu VŠMU.
MIROSLAV ANTONI
Foto:
Gratulácia Od prodekana Drábika (vľavo) Mariánovi Čvirikovi.
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54. Učitelia sú nervózni. Sľúbené tri percentá k platu stále nedostali
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 22/05/2014; Správy; TASR]
V októbri minulého roka si školskí odborári vyrokovali trojpercentné zvýšenie platov pre vysokoškolských
učiteľov. Doteraz si ich ale na výplatnej páske nevšimli. O zvyšovaní platov ale ešte budú rokovať.
Aj keď školskí odborári vyrokovali s ministrami v októbri minulého roka trojpercentné zvýšenie platov pre
vysokoškolských učiteľov, tí to na výplatnej páske stále nepocítili. Vysoké školy totiž tento rok dostali
rozdelenie dotácií od ministerstva školstva až v apríli, od začiatku roka im ministerstvo dávalo na mesiac
menej ako dvanástinu minuloročného rozpočtu. V tomto čase peniaze rozdeľujú medzi fakulty. Niektoré
školy tak stihnú učiteľom vyplatiť vyššiu výplatu za máj, ktorá im príde na účet v júni, niektorí si na ňu
budú musieť počkať ešte dlhšie. Univerzita Komenského v Bratislave potom plánuje učiteľom doplatiť
avizované zvýšenie aj za predchádzajúce mesiace. "Zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov môžu
realizovať fakulty najskôr v zúčtovaní za mesiac máj so spätným doplatením za päť mesiacov," hovorí
pre TASR kvestorka Univerzity Komenského v Bratislave Monika Tarabová.
Zároveň dodáva, že pre krátkosť času a potrebné prepočty sumy pre každého učiteľa osobitne, môžu
zvýšenie učitelia pocítiť až v júnovej výplate so zúčtovaním spätne za šesť mesiacov. Rozpis dotácie pre
fakulty schválil akademický senát univerzity len minulý týždeň, rozpisy tak podľa kvestorky dostanú v
priebehu nasledujúcich dní.
"Vysokoškolským učiteľom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude trojpercentné zvýšenie
vyplatené formou odmeny za mesiac jún 2014," povedala o postupe na ďalšej bratislavskej vysokej škole
Kamila Nemcová z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou.
O vyšších platoch ešte budú rokovať
Podľa rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Roberta Redhammera budú o mechanizme
zvýšenia platov rektori šiestich najväčších slovenských univerzít ešte rokovať na ministerstve školstva.
Žiadajú, aby sa znenie dotačnej zmluvy zmenilo, lebo to aktuálne je podľa Redhammera nevykonateľné.
"Problém je v tom, že nás ministerstvo zaviazalo zvýšiť celkové mzdové výdavky na jedného
zamestnanca, lenže my dokážeme zvýšiť len funkčné platy, ak nie tarifné platy. Keď máte menej peňazí,
nemôžete dať viac," povedal rektor pre TASR.
Slovenská technická univerzita dostala od rezortu školstva na tento rok celkovo o 0,6 percenta menej
oproti vlaňajšku. V apríli preto rektor hovoril o prepúšťaní. K redukovaniu zamestnancov by však podľa

neho nemuselo dôjsť, ak by ministerstvo pristúpilo na návrh rektorov a poupravilo by znenie dotačnej
zmluvy. Ten zatiaľ konkretizovať nechcel.
O nás bez nás
Tlačový odbor ministerstva školstva potvrdil, že o zmene dotačnej zmluvy už rektori s predstaviteľmi
rezortu rokovali a sú otvorení ďalšiemu rokovaniu. Podľa Redhammera je škoda, že k rokovaniu o
platoch medzi odborármi a ministrami neboli prizvaní aj rektori ako zamestnávatelia. "Bola to tripartita
bez tretieho partnera," doplnil.
Šéf Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár hovorí, že podľa požiadavky ministerstva sa majú
platy medziročne zvýšiť aj vrátane odmien, ktoré učitelia dostávali vlani. "Neviem si to vôbec technicky
predstaviť," povedal. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde je dosluhujúcim rektorom, podľa
neho zvýšili platy s platnosťou od prvého mája o tri percentá pre učiteľov aj vedeckých pracovníkov.
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55. Vysokoškolskí učitelia sľúbené vyššie platy nedostali
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 22/05/2014; Z domova; tasr]
Niektoré školy vyplatia učiteľom vyššiu výplatu až za máj, niektorí si na ňu budú musieť počkať ešte
dlhšie.
BRATISLAVA. Aj keď školskí odborári vyrokovali s ministrami v októbri minulého roka trojpercentné
zvýšenie platov pre vysokoškolských učiteľov, tí to na výplatnej páske stále nepocítili.
Vysoké školy totiž tento rok dostali rozdelenie dotácií od ministerstva školstva až v apríli, od začiatku
roka im ministerstvo dávalo na mesiac menej ako dvanástinu minuloročného rozpočtu. V tomto čase
peniaze rozdeľujú medzi fakulty.
Niektoré školy tak stihnú učiteľom vyplatiť vyššiu výplatu za máj, ktorá im príde na účet v júni, niektorí si
na ňu budú musieť počkať ešte dlhšie.
Peniaze dostanú neskôr
Univerzita Komenského v Bratislave potom plánuje učiteľom doplatiť avizované zvýšenie aj za
predchádzajúce mesiace.
"Zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov môžu realizovať fakulty najskôr v zúčtovaní za mesiac máj so
spätným doplatením za päť mesiacov," hovorí kvestorka Univerzity Komenského (UK) v Bratislave
Monika Tarabová.
Zároveň dodáva, že pre krátkosť času a potrebné prepočty sumy pre každého učiteľa osobitne, môžu
zvýšenie učitelia pocítiť až v júnovej výplate so zúčtovaním spätne za šesť mesiacov.
Rozpis dotácie pre fakulty schválil akademický senát univerzity len minulý týždeň, rozpisy tak podľa
kvestorky dostanú v priebehu nasledujúcich dní.
"Vysokoškolským učiteľom Ekonomickej univerzity v Bratislave bude trojpercentné zvýšenie
vyplatené formou odmeny za mesiac jún 2014," povedala o postupe na ďalšej bratislavskej vysokej škole
Kamila Nemcová z centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou.
Menej ako vlani
Podľa rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Roberta Redhammera budú o
mechanizme zvýšenia platov rektori šiestich najväčších slovenských univerzít ešte rokovať na
ministerstve školstva.
Žiadajú, aby sa znenie dotačnej zmluvy zmenilo, lebo to aktuálne je podľa Redhammera nevykonateľné.
Problém je v tom, že nás ministerstvo zaviazalo zvýšiť celkové mzdové výdavky na jedného
zamestnanca, lenže my dokážeme zvýšiť len funkčné platy, ak nie tarifné platy.
"Keď máte menej peňazí, nemôžete dať viac," povedal rektor pre TASR.
STU dostala od rezortu školstva na tento rok celkovo o 0,6 percenta menej oproti vlaňajšku. V apríli
preto rektor hovoril o prepúšťaní.

K redukovaniu zamestnancov by však podľa neho nemuselo dôjsť, ak by ministerstvo pristúpilo na návrh
rektorov a poupravilo by znenie dotačnej zmluvy. Ten zatiaľ konkretizovať nechcel.
V Nitre sa platy zvýšili
Tlačový odbor ministerstva školstva potvrdil, že o zmene dotačnej zmluvy už rektori s predstaviteľmi
rezortu rokovali a sú otvorení ďalšiemu rokovaniu.
Podľa Redhammera je škoda, že k rokovaniu o platoch medzi odborármi a ministrami, neboli prizvaní aj
rektori ako zamestnávatelia. "Bola to tripartita bez tretieho partnera," doplnil.
Šéf Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Libor Vozár hovorí, že podľa požiadavky ministerstva sa
majú platy medziročne zvýšiť aj vrátane odmien, ktoré učitelia dostávali vlani. "Neviem si to vôbec
technicky predstaviť," povedal.
Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde je dosluhujúcim rektorom, podľa neho zvýšili platy s
platnosťou od prvého mája o tri percentá pre učiteľov aj vedeckých pracovníkov.
tasr
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56. Pravda o Ukrajine a Kryme
[Téma: Ekonomická univerzita; Extra plus; 12/05/2014; 05/2014; s.: 7; politika; Ľudovít Števko]
Odštartoval prvý Diskusný klub Extra plus
Ľudovít Števko
Foto: Michaela Kolimárová
Kto má možnosť sledovať zahraničné médiá a internet, musí dospieť k názoru, že slovenské noviny,
rádiá a televízne stanice prinášajú o udalostiach na Ukrajine a na Kryme neobjektívne informácie z
druhej ruky. Podľa dokumentu BBC je v novej ukrajinskej vláde evidentný vplyv fašistov. Kličkov Udar,
Svoboda Oleha Ťjahniboka, Trizub a banderovský konglomerát Pravý sektor teroristu Dmytra Jaroša
známeho z bojov v Čečensku sú toho neklamným znakom. Podobne ani portréty a pomníky známeho
fašistu Stepana Banderu rozosiate po Kyjeve a iných mestách západnej Ukrajiny nie sú nijakou
zvláštnosťou. Podľa našich oficiálnych politických vykladačov sú extrémistické prejavy fašistického
razenia na Ukrajine iba okrajovou záležitosťou. Vraj je oveľa dôležitejšie porušenie medzinárodného
práva v podobe tzv. anexie Krymu Ruskou federáciou.
Úspešný prvý pokus
Propagandistické mýty o kyjevskom Majdane, legitímnosti novej ukrajinskej vlády a pripojení Krymu k
Rusku sa pokúsil uviesť na správnu mieru prvý Diskusný klub Extra plus pod názvom Pravda o Ukrajine
a Kryme, ktorý zorganizovala redakcia nášho časopisu 9. apríla v bratislavskom hoteli Tatra v Bratislave.
Bol to úspešný pokus. A nielen preto, že miestnosť praskala vo švíkoch, ale najmä pre zasvätené
komentáre odborníkov a ich odpovede na široký okruh otázok z publika. So svojimi názormi vystúpili
politici - predseda SNS Andrej Danko, predseda KSS Jozef Hrdlička a analytici - expert na zahraničnú
politiku František Škvrnda z Ekonomickej univerzity v Bratislave, historik Jevgen Rogovoj z
Charkovskej univerzity a pravoslávny kňaz a publicista Vladimír Mohorita. Podujatie moderoval a otázky
hosťom kládol šéfredaktor Extra plus Pavel Kapusta. Hneď v úvode diskusného klubu poslucháčov
zaujal historický exkurz do problematiky súčasných udalostí na Ukrajine a Kryme, v ktorom nechýbali ani
geopolitické súvislosti. Nie je to tak dávno, čo sivá eminencia americkej zahraničnej politiky Zbigniew
Brzezinski vyjavil bez škrupúľ strategický cieľ amerického estabľishmentu, že nový svetový poriadok sa
má budovať ako hegemónia USA proti Rusku, na účet Ruska a na rozvalinách Ruska. Pre dosiahnutie
tohto cieľa je podľa Brzezinského potrebné nielen odtrhnúť Ukrajinu od Ruska, ale ju postaviť proti
Rusku ako nepriateľovi...
Propagandistická vojna EÚ a NATO
V Diskusnom klube Extra plus odzneli nielen známe fakty o tom, ako sa podvodne a pod hrozbou
brutálneho násilia hlasovalo v ukrajinskom parlamente pri odvolávaní legitímne zvolenej vlády, ale aj o
,,neznámych" snajperoch na Majdane, ktorí strieľali do policajtov i rebelov, aby vyvolali nekontrolovanú
vlnu násilia. Streľba na Majdane nápadne pripomínala snajperské vražedné orgie počas farebných
revolúcií v iných častiach sveta. Našťastie, nestrieľalo sa, alebo sa nestihlo strieľať v Simferopole a iných

mestách na Kryme, vďaka rozvahe obyvateľstva a prítomnosti ruských vojsk zo základne Čiernomorskej
flotily v Sevastopole. Aj pre Krym bol pripravený násilný scenár. Pravý sektor ukrajinských banderovcov
spolu s tatárskymi bojovníkmi, ktorí prešli tréningovými tábormi sýrskych teroristov, mali zmeniť Krym na
druhé Čečensko, pričom Čierny Peter mal zostať v rukách Rusov. Propagandistická mašinéria EÚ a
NATO spustila pokrik o nezákonnosti referenda na Kryme, na ktorom sa zúčastnilo, čuduj sa svete, 83
percent voličov a z nich sa vyše 96 percent vyslovilo za pripojenie k Ruskej federácii. Otázku možno
položiť aj takto: Môže byť meradlom zákonnosti použitie zbraní a nie vôľa občanov? Alebo už neplatí
zákon starogréckej demokracie Vox populi vox Dei? Diskusný večer v Tatre nastolil množstvo
zaujímavých a oprávnených otázok, ktoré v našich zglajchšaltovaných médiách nemajú nijaký priestor.
Dobrou správou je, že podobné diskusie na aktuálne témy a stretnutia s ľuďmi, ktorí majú široký rozhľad
a nepodliehajú mediálnym manipuláciám, sa budú konať pravidelne každý mesiac.
Foto:
Zostrihané videozáznamy z najzaujímavejších momentov Diskusného klubu Extra plus na tému Pravda
o Ukrajine a Kryme si môžete pozrieť na webovej stránke Extra plus a dostupné sú aj na portáli
YouTube.
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57. Na palete
[Téma: Ekonomická univerzita; Extra plus; 12/05/2014; 05/2014; s.: 4; mesiac za nami; Martin Dugas]
Začala sa sezóna trampolín a politici sa freneticky snažili vymrštiť priamo do Bruselu vo voľbách do EP.
Zapojila sa aj SaS, ktorá na bilbordoch v prezidentskej antikampani vložila kandidátovi Robertovi Ficovi
do úst: ,,Sľúbil som vám istoty, dajte mi funkciu." ,,SaS za vás, ostatní za Brusel," hlása dnes na
pútačoch SaS, ktorej slogan možno parafrázovať: ,,Nechcite Brusel, dajte nám funkcie v Bruseli!" O tie
sa uchádza magických 333 kandidátov. Po dni vtákov, pripadajúcom na 1. apríla, sa na Slovensko
zlietavali operenci zo zámoria a na trafiky v EÚ i prezidentskom paláci adepti na ocenenie za svoje
nehynúce zásluhy o Slovensko. Politické nebo neúnavne brázdili slabo ocenení, precenení, no najmä
nedocenení.
NEDOCENENÝ: Kým sa ostatné vtáky vracali z teplých krajín, do teplej krajiny funkcionárskeho závetria
odlietal Najväčší Bocian - kádehácky politický Matuzalem Pavol Hrušovský. Presnejšie, zo všetkých
funkcií v rodnom hnutí ,,bol odletený" po fiasku v prezidentských voľbách, v ktorých za celé čulé
zoskupenie KDH, SDKÚ a SMK - Ľudová platforma - získal poctivo zaslúžených 3,3 percenta hlasov.
Ostal zjavne nedocenený, veď za svoje jaré rétorické výkony by si zaslúžil aspoň doktorát uspávania
hadov (Dr.H.U.), no ak by politike povedal definitívne goodbye, za svoju ochotu po dvadsiatich rokoch
systematického protislovenského záškodníctva položiť na oltár vlasti svoj odchod by mu možno
prináležal priamo titul Dr.H.C.
PRECENENÝ: Takouto poctou bol znezrady ovenčený na Ekonomickej univerzite v Bratislave
predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý spolu s vtáctvom z exotických krajín priletel z
Bruselu na oslavy 10. výročia vstupu SR do EÚ. Euroskeptici sa zhodujú, že nielen Manuel, ale celá EÚ
si vzhľadom na svoju úspešne nastolenú drahotu aj na Slovensku skutočne zaslúži titul Dr.H.C. - Drahá
Hrabivá Creatúra. Odborníci na hospodársku kriminalitu sa zasa nazdávajú, že by pôsobenie tohto
vysmiateho a štebotavého vtáčika na ministerskom poste krachujúceho Portugalska a v prehnitom
hniezde na čele bruselského súštátia mala za hlboký ekonomický rozvrat oceniť portugalská, európska i
slovenská prokuratúra.
ADEPTKA NA OCENENIE: Tá sa venovala najväčšej slovenskej klamárke Hedvige Malinovej-Žákovej,
ktorú obžalovala z krivej výpovede pri vyprávaní nepodložiteľných bájok o svojom údajnom zbití
,,slovenskými nacionalistami" spred šiestich rokov. Maďarské zoskupenie Okrúhly stôl zvolalo do
Bratislavy protestné zhromaždenie s drzým cieľom zasahovať do činnosti slovenských orgánov. Mládež
SNS zvolala antiprotest. ,,Chcú trestnoprávnu imunitu pre Žákovú, pretože je Maďarka," vyhlásil
podpredseda SNS Rafael Rafaj, ,,no my sme za rovnaký prístup, či ide o Slováka, Cigána či Maďara."
Prelietavá prepelička, ktorá pred spravodlivosťou odletela za Dunaj, by mohla byť ocenená až piatimi
rokmi neslobody v slovenskej klietke.
PRÁVOM OCENENÝ: Najväčší kŕdeľ fanúšikov pritiahol cyklista Peter Sagan, na rozdiel od drvivej
väčšiny politikov skutočný reprezentant Slovenska vo svete. Držiteľ prestížneho zeleného dresu zo
svetovej súťaže Tour de France pozval Bratislavčanov spolu si zajazdiť a do Sadu Janka Kráľa prilákal
viac návštevníkov ako všetky demonštrácie za EÚ a Malinovú dohromady. V peletóne chýbal ďalší
chýrny pretekár, skrachovaný predseda vlády a SDKÚ Mikuláš Dzurinda, ktorý v popularite nesiaha
Petrovi po členky, no ktorý sa v minulosti nechal počuť:,,Ja som si svoje peniaze vybicykloval." Nečudo,
veď sa stal učebnicovou ikonou cyklistu-karieristu, ktorý sa pred európskou vrchnosťou hrbí, kým na

slovenskú ,,spodinu" šliape.
Text - Martin Dugas Foto: Jana Birošová, TASR/Martin Baumann, TASR/Martin Svítok, TASR/Martin
Turanovič
Foto:
,,Spolu na to máme" je názov labutej piesne Pavla H.
Doktor Manuel z nekonečnej bruselskej eurotelenovely...
Mládež SNS nemá pochopenie pre ochranu prepeličky Hedvigy.
Aj Sagan si podľa vzoru Dzurindu svoje peniaze vybicykloval...
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58. Monumentálna pentalógia predstavená verejnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 23/05/2014; Knihy; WBN/PR]
Monumentálna pentalógia Foto: Lukáš Klčo
BRATISLAVA 23. mája (WBN/PR) - Dnes bola verejnosti predstavená kompletná pentalógia Podnik a
podnikanie od známeho vedca a podnikateľa Štefana Kassaya. Publikácia má 5 zväzkov a najnovšie
vedecké poznatky, ktoré boli aplikované do praxe, sú spísané na viac než 3500 stranách. Pentalógia
Podnik a podnikanie je prekladaná do anglického, maďarského, poľského a ruského jazyka, takže
celkovo ide o 25 obsiahlych zväzkov. Kvalitný obsah, výborné grafické spracovanie a rôzne jazykové
mutácie ju predurčili k tomu, aby sa stala predmetom záujmu širokej verejnosti a aj predmetom
ekonomickej diplomacie.
Podujatia sa zúčastnil Tomáš Malatinský, minister hospodárstva Slovenskej republiky a ďalší významní
hostia. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky (MZVaEZ). Všetky zväzky pentalógie Podnik a podnikanie vychádzajú v slovenčine
vo vydavateľstve VEDA SAV pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Jazykové mutácie
pentalógie napomáhajú k šíreniu progresívnych myšlienok a metód v zahraničí a sú vydávané v
spolupráci s renomovanými zahraničnými vydavateľstvami.
Štefan Kassay a Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR Foto: Ivan Kopčani
Na začiatku oficiálneho programu vystúpil PhDr. Peter Burian, štátny tajomník MZVaEZ. Už niekoľko
rokov spolupracuje s profesorom Kassayom a podrobne pozná jeho pentalógiu, ktorá sa stala
predmetom ekonomickej diplomacie. "MZVaEZ sa zasadzuje za aktívny dialóg s lídrami podnikateľskej
komunity. Profesor Kassay realizuje aj odovzdávanie skúsenosti v oblasti teórie riadenia podniku,"
povedal štátny tajomník MZVaEZ Peter Burian. Ďalej ocenil skutočnosť, že profesor Štefan Kassay
organizuje prezentácie pentalógie v zahraničí. Vyzdvihol prínos celoživotného diela profesora Štefana
Kassaya, v ktorom 18 rokov neúnavne študuje a aplikuje najnovšie vedecké poznatky v podniku I.D.C.
Holding, a.s. Počas prezentácií v zahraničí boli veľmi pozitívne ohlasy na samotné dielo pentalógie
Podnik a podnikanie a stalo sa inšpiratívnym pre mnohých začínajúcich ale aj skúsených podnikateľov,
ktorí riešia podobné problémy a usilujú sa o zvýšenie výkonnosti podniku.
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť. Avšak
na podujatí prečítal jeho list hovorca Marek Trubač. V liste prezident Ivan Gašparovič uviedol: "Verím, že
toto dielo prispeje k lepšiemu vzdelaniu našich študentov."
Pavol Paška, predseda Národnej rady SR vyzdvihol pentalógiu: "Pentalógia Podnik a podnikanie je
monumentálne dielo, ktoré budí rešpekt svojim rozsahom, komplexnosťou a hĺbkou záberu. Slovensko
takéto dielo veľmi potrebuje, aby kultivovalo podnikateľské prostredie."
Waldemar Pawlak Foto: Ivan Kopčani
Waldemar Pawlak, bývalý viacnásobný premiér Poľskej republiky, ktorý sa podujatia zúčastnil, hodnotil
dielo profesora Kassaya. "V pentalógii nie sú uvedené len teoretické poznatky, ale aj praktické
implementácie do slovenského podniku, " uviedol Waldemar Pawlak. Ocenil tiež etický princíp
podnikania, ktorý sa dá využívať v globálnej ekonomike. Všetky aspekty sa dajú využiť v pedagogicikej
práci, ale aj vyšších graduálnych odborníkov z praxe. pre súčasných študentov, pre ktorých je pentalógia
u Prítomných upútal aj krátky film o spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., v ktorom pôsobí profesor Štefan

Kassay ako predseda Dozornej rady. Film je prístupný aj na youtube.com.
Bývalý prezident SR Rudolf Schuster vyjadril veľké prekvapenie nad tým, ako sa podarilo profesorovi
Kassayovi: "Prinavrátiť meno profesorom, ktorí v minulosti rovnako obstáli v teórii aj v praxi." Štefan
Kassay svojimi odbornými prácami približuje zložitú látku považovaný za majstra písaného slova v
odovzdaní skúseností z výrobnej praxe a patrí tak medzi popredné osobnosti podnikateľského a
vedeckého sveta.
Štefan Kassay celý život zasvätil prepájaniu vedy a podnikania. Pentalógia Podnik a podnikanie je
prekladaná do viacerých jazykoch, čo napomáha šíreniu progresívnych myšlienok a metód aj v
zahraničí. Celoživotné dielo Podnik a podnikanie sa tak stáva inšpiratívnym pre mnohých začínajúcich či
skúsených podnikateľov, ktorí riešia podobné problémy a usilujú sa o zvýšenie výkonnosti podniku ako
Kassay. Podnik a podnikanie sa tak stáva určitým kompasom v neustále sa meniacom podnikateľskom,
dnes už hyperkonkurenčnom, prostredí.
Marek Trubač sa zúčastnil prezentácie Foto: Ivan Kopčani
Na dnešnej významnej udalosti nechýbali ani predstavitelia SAV. Predseda tejto inštitúcie, prof. RNDr.
Jaromír Pastorek, DrSc., priblížil zmysel Kassayovej pentalógie: "Jeho cieľom je, aby sa dielo stalo
zdrojom skupinovej stratégie slovenských a stredoeurópskych podnikov. A hoci je nezvyčajné, aby
takáto rozsiahla práca bola dielom jediného človeka, vieme, že k základnej výbave profesora Kassaya
patrí vytrvalosť a ambicióznosť."
Profesor Ján Košturiak, ktorý je vedúci vedecký redaktor pentalógie, vyzdvihol prezentované dielo:
"Poznám mnohých študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorým knihy Štefana Kassaya
otvárajú obzory, ukazujú súvislosti a veľmi pomáhajú v ich napredovaní. Štefan Kassay nám odovzdáva
dar – jeho ucelený pohľad na podnik a podnikanie, znalosti z jeho vlastnej cesty konfrontované s
tisíckami svetových publikácií, jeho životnú múdrosť diskutovanú so súčasným stavom poznania. Od
otázok čo, ako a kde sa postupne dostáva k otázke prečo – k zmyslu našej existencie a podnikania so
svojim talentom a životom na tomto svete. Vďaka za dielo, ktoré si nám odovzdal Štefan aj za lekciu z
pracovného nasadenia, bez ktorého by určite nevzniklo."
Mimoriadny profesor Andrzej Kupich z Poľska, ktorý je externým spolupracovníkom Ekonomickej
univerzity v Bratislave, uviedol: "Pentalógia je unikátne dielo. Autor globálne uvažuje o
mikroekonomike." Zúčastneným priblížil druhý zväzok Podnik a podnikanie s názvom Ekonomika a
financie, kde vyzdvihol hlavne kapitolu, kde autor analyzuje problematiku prijatia eura, čo je pre Poľsko
aktuálna téma.
Dnes je už Kassayova pentalógia Podnik a podnikanie známa aj v zahraničí a záujem o ňu narastá.
Odzrkadľuje sa to aj množstvom pozvaní autora na zahraničné univerzity, ako aj uverejňovaním recenzií
v odbornej tlači. V knihách Dva životy a Diktát času je neúprosný, ktoré dostal každý účastník dnešnej
prezentácie, nájdeme názory viacerých odborníkov. Prekvapením je aj to, že autor Štefan Kassay popri
pentalógii reprezentačného vzhľadu založil aj nový edičný rad vo vydavateľstve SAV VEDA a postupne
jednotlivé zväzky vydáva aj v menšom formáte a v zjednodušenej úprave. Uvádza to vo svojej recenzii aj
Peter Magvaši, hosťujúci profesor, popredný odborník zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu
pre inovácie a technológie (CEIT), ktorý napísal: "Pentalógia je breviárom moderného priemyselného
manažéra. Preto je možné kladne prijať vydanie pentalógie v novom edičnom rade vo vydavateľstve
VEDA – SAV formou čiernobielych knižiek formátu A5 s názvom Riadenie."
Autor Štefan Kassay s manželkou Máriou Foto: Archív: Prof. Štefan Kassay
Po oficiálnom programe bol priestor na diskusii, v rámci ktorej odznelo niekoľko významných podnetov.
Jedným z nich bol aj názor Emila Borčina, šéfredaktora vydavateľstva SAV VEDA, ktorý povedal o
autorovi a jeho diele: "Fenomény ako kvalita a inovácie sa premietajú do fenoménu svetových trendov
úspešných podnikov v globálnom konkurenčnom prostredí. Štefan Kassay rozoberá i rozhodnutia o
vstupe podniku do svetového konkurenčného priestoru prípravou implementačného rámca projektovania
podniku svetovej triedy, vrátane hodnotenia rizík, časovej postupnosti a strategických rozvojových
projektov."
Uznávaný autor Kassay sa venuje aj problematike žien a ich uplatneniu na trhu práce. Profesorka
Daniela Ostatníková na margo tejto témy povedala: "Pentalógia sa zaoberá predovšetkým spôsobmi
zvyšovania výkonnosti podniku. Som rada, že autor venuje kapitolku aj nám, ženám a pripomína, na čo
všetko sa ešte v riadení podnikov zabúda. Rodový princíp v spoločnosti preto treba akceptovať." Do
diskusie sa samozrejme zapojil aj autor a reagoval na mnohé podnety, ktoré odzneli v rámci diskusie,
ale ktoré boli publikované od viacerých autorov aj v zahraničí. Odznela aj otázka, ako dlho trvalo
napísanie takého monumentálneho diela.

"Po osemnástich rokoch každodennej práce na pentalógii Podnik a podnikanie by mnohí povedali: "Tak
a teraz už dosť, teraz si oddýchnem." U mňa niečo také nie je reálne. Vydanie všetkých pôvodne
plánovaných piatich zväzkov tvorených súčasne so spravovaním veľkého podniku nijako neznamená, že
všetko, čo sa týka podniku a podnikania, bolo povedané. Naopak, "tvorivé trýznenie" neutícha a v mysli
sa mi vynárajú ďalšie a ďalšie súvislosti či možnosti rastu a rozvoja podniku, témy nových vedeckých
diskurzov a nových publikačných príležitostí," dodáva Štefan Kassay.
O pentalógii Podnik a podnikanie
Dielo profesora Štefana Kassay obsahuje päť obsiahlych zväzkov. Autor objavným spôsobom štruktúru
pentalógie rozvinul na báze štyroch komponentov všeobecne známej a používanej metodiky
strategického manažmentu Balanced Scorecard (ekonomický výkon, orientácia na zákazníka komunikácia, interné procesy, učenie a rast). Tieto doplnil o ďalší, piaty komponent, a to o podnikateľské
prostredie. Štefan Kassay sa tak v prvom venuje problematike Podnikateľského prostredia, druhý nesie
názov Ekonomika a financie, tretí pojednáva o problematike Strategickej komunikácie a vo štvrtom rieši
otázku Interných procesov. Pentalógiu uzatvára piaty zväzok s titulom Učenie a rast. Kompletná
pentalógia je čitateľskej verejnosti k dispozícii vo viacerých jazykových mutáciách a stala sa predmetom
ekonomickej diplomacie.
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59. Ukrajinci volia prezidenta aj na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 25/05/2014; Správy RTVS; z domova; Kristína
Hamárová]
Janette Štefánková, moderátorka: "Prezidenta volili aj Ukrajinci žijúci na Slovensku. Svoj hlas mohli
odovzdať nielen ľudia, ktorí u nás trvalo žijú, ale aj študenti, dovolenkári alebo tí, ktorí cez Slovensko iba
prechádzajú. Volebné miestnosti boli na veľvyslanectve v Bratislave a generálnom konzuláte v Prešove."
Kristína Hamárová, redaktorka: "Približne dvetisíc päťsto Ukrajincov môže na Slovensku voliť svojho
prezidenta. Musia byť však zaregistrovaní v zozname voličov. Čas na to mali do devätnásteho mája."
Iryna Kurylak, zástupkyňa predsedu volebnej komisie: "Každý občan, ktorý má registráciu v tomto
zozname, môžu prísť voliť. Potrebujú, samozrejme, mať ukrajinský pas a ich želanie prísť tu voliť."
Kristína Hamárová: "Na generálnom konzuláte v Prešove môžu voliť len Ukrajinci žijúci v Prešovskom,
Košickom alebo Banskobystrickom kraji. Ostatní musia za voľbou cestovať do Bratislavy."
Tetiana, dobrovoľníčka na Slovensku: "Som dobrovoľníčka. Robím v Žiline. Ja by som chcela, že by
niečo po tých voľbách sa zmenilo."
Kristína Hamárová: "Podľa posledných prieskumov si väčšina Ukrajincov od predčasných volieb sľubuje
zlepšenie situácie v krajine. Volebné komisie na Slovensku očakávajú vysokú účasť."
Iryna Kurylak: "Predpokladáme v súčasnej situácie na Ukrajine a veľmi dúfame, že to bude dobrá účasť
akože maximálna."
Iryna, študentka EUBA: "Prišla som preto, že považujem tieto voľby za mimoriadnu udalosť na Ukrajine.
Som si istá, že pri novozvolenom vedení štátu sa ekonomická, aj politická situácia na Ukrajine zlepší."
Nadia Daitova: "Prišla som voliť, aby na Ukrajine bol kľud, aby ľudia mali spokojný život, aby nebolo
plaču a aby bol na Ukrajine ten pravý prezident, ktorý môže viesť správne to všetko, čo má byť."
Kristína Hamárová: "Do piatej poobede si prišlo na ukrajinské veľvyslanectvo zvoliť svojho prezidenta
dvestodvadsaťtri Ukrajincov z deväťsto dvanástich oprávnených voličov. Volebné miestnosti v Bratislave,
aj Prešove budú otvorené do dvadsiatej hodiny."
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60. Hovorcom skupiny AXA na Slovensku je Matej Kubinec
[Téma: Ekonomická univerzita; omediach.com; 26/05/2014; Ľudia; mk]
Matej Kubinec prevzal zodpovednosť za PR a externú komunikáciu v spoločnosti AXA SR 15. mája
2014. Na pozícii hovorcu vystriedal Janu Tarčákovú – Janičovú.

Kubinec prichádza do spoločnosti AXA z internetovej banky mBank, kde pôsobil ako PR špecialista.
Oblasť bankovníctva vymenil za poisťovníctvo po takmer piatich rokoch. V AXA SR bude na pozícii
hovorcu zodpovedný za PR a externú komunikáciu.
Matej Kubinec vyštudoval hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení
štúdia nastúpil do Hospodárskych novín, kde sa ako redaktor Finančných novín venoval najmä
ekonomickým a finančným témam.
Hovorkyňou mBank pre Slovensko a Českú republiku je od 1. apríla Ivana Vejvodová.
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61. Europoslanec József Nagy bude v EP zastupovať SR
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 26/05/2014; teraz.sk; TASR]
V predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012 získal mandát poslanca Národnej rady (NR) SR
za stranu Most-Híd.
Bratislava 26. mája (TASR) - V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán SmerSD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK.
TASR prináša profil Józsefa Nagya (Most-Híd).
Ing. József Nagy sa narodil 11. marca 1968 v Dunajskej Strede. Absolvoval štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, potom sa venoval realitnej a publikačnej činnosti. Po návrate do rodného mesta
sa stal riaditeľom spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.
V parlamentných voľbách 14. marca 2010 bol József Nagy nominantom strany Most-Híd. Po zvolení
spočiatku pracoval v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet. Koncom septembra 2010 ho
vymenovali do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR. Prezident SR Ivan
Gašparovič ho 2. novembra 2010 vymenoval do funkcie ministra životného prostredia vo vláde Ivety
Radičovej. Tento post zastával do 4. apríla 2012.
V predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012 získal mandát poslanca Národnej rady (NR) SR
za stranu Most-Híd. Je členom Výboru NR SR pre sociálne veci, náhradným členom Výboru NR SR pre
európske záležitosti a náhradníkom v Stálej delegácii NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady
Európy.
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62. Europoslanec Ivan Štefanec bude v EP zastupovať SR
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 26/05/2014; teraz.sk; TASR]
Ako parlamentný poslanec, podpredseda SDKÚ-DS, ktorým je od 19. mája 2012 a podpredseda
poslaneckého klubu SDKÚ-DS sa sústreďuje najmä na ekonomické a európske záležitosti.
Bratislava 26. mája (TASR) - V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán SmerSD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK.
TASR prináša profil Ivana Štefanca (SDKÚ-DS).
Ivan Štefanec sa narodil 30. septembra 1961 v Považskej Bystrici. Študoval na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislava na Fakulte riadenia odbor Ekonomicko–matematické výpočty. Neskôr sa stal
absolventom prvého MBA štúdia pre manažérov strednej a východnej Európy s diplomom z Rochester
Institute of Technology v americkom New Yorku. V roku 1994 ukončil vedeckú ašpirantúru na Fakulte
hospodárskej informatiky Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V posledných rokoch prednáša
pravidelne v oblastiach strategického riadenia, medzinárodného podnikania a zavedenia eura na
medzinárodných konferenciách a našich i zahraničných univerzitách.
Pracovnú kariéru začal v roku 1983 v Považských strojárňach v Považskej Bystrici, najskôr ako
programátor výpočtovej techniky, neskôr ako samostatný výskumný pracovník a projektový manažér.
Neskôr riadil viaceré zahraničné spoločnosti.

Od roku 2004 do júla 2006 pracoval pre vládu SR najskôr pri riadení vládneho Výboru projektu obnovy a
rozvoja Vysokých Tatier a neskôr pôsobil ako splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura.
Poslancom Národnej rady (NR) SR za SDKÚ–DS je od predčasných parlamentných volieb, ktoré sa
konali 17. júna 2006. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti,
člen Výboru NR SR pre verejnú správu a člen Výboru NR SR pre kontrolu rozhodnutí Národného
bezpečnostného úradu (NBÚ).
Ako parlamentný poslanec, podpredseda SDKÚ-DS, ktorým je od 19. mája 2012 a podpredseda
poslaneckého klubu SDKÚ-DS sa sústreďuje najmä na ekonomické a európske záležitosti.
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63. Europoslanec Richard Sulík bude v EP zastupovať SR
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 26/05/2014; teraz.sk; TASR]
Richard Sulík bol jednotkou na kandidátke SaS v predčasných voľbách do NR SR 10. marca 2012.
Bratislava 26. mája (TASR) - V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán SmerSD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK.
Trinásť miest slovenských europoslancov v Európskom parlamente obsadia: Maroš Šefčovič, Monika
Flašíková Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka (všetci Smer-SD), Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
(obaja KDH), Ivan Štefanec, Eduard Kukan (obaja SDKÚ-DS), Branislav Škripek (OĽaNO), József Nagy
(Most-Híd), Richard Sulík (SaS), Pál Csáky (SMK) a Jana Žitňanská (NOVA, KDS, OKS).
TASR prináša profil Richarda Sulíka (SaS).
Richard Sulík sa narodil 13. januára 1968 v Bratislave. Po emigrácii rodiny do západného Nemecka
študoval fyziku na Technickej univerzite v Mníchove (1987-1989) a ekonómiu so zameraním na
podnikovú ekonómiu na Ludwig-Maximilian-Universität v Mníchove (1989-1992). V rokoch 1998-2003
bol Richard Sulík študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odboru
dane a daňové poradenstvo. Názov jeho diplomovej práce znel: Daňová reforma SR.
Založil a viedol akciovú spoločnosť Fax and Copy s neskorším názvom FaxCopy (1991-2001). V rokoch
2002-2003 bol na Ministerstve financií SR poradcom pre daňovú reformu ministra financií SR a do roku
2006 potom členom kolégia ministra financií SR. V rokoch 2004-2006 bol riaditeľom zodpovedným za
reštrukturalizáciu spoločnosti OLO a. s., mestskej organizácii pre odvoz a likvidáciu odpadu v Bratislave.
Roky 2005-2006 strávil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poradca ministerky a
potom bol opäť poradcom ministra financií (2006-2007).
Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR ako nový politický subjekt 27.
februára 2009, jej ustanovujúci kongres sa uskutočnil v Bratislave 28. marca 2009. Svoj zámer založiť
nový politický subjekt na Slovensku avizoval ekonóm Richard Sulík ešte v novembri 2008. Dodnes je jej
predsedom.
V parlamentných voľbách 12. júna 2010 získala strana 22 poslaneckých mandátov. Poslanci na
ustanovujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR zvolili 8. júla 2010 Richarda Sulíka, nominanta SaS za
predsedu NR SR na nasledujúce volebné obdobie.
Pre chýbajúce hlasy poslancov SaS, troch poslancov z OKS a troch Obyčajných ľudí nebol 11. októbra
2011 schválený dočasný euroval a tým padla vláda SR, pretože neúspešné hlasovanie bolo spojené aj s
hlasovaním o dôvere vláde SR. Premiérka Iveta Radičová vyzvala Richarda Sulíka na odstúpenie z
funkcie predsedu NR SR. Richard Sulík (SaS) vo funkcii predsedu Národnej rady SR skončil. V tajnej
voľbe ho 115 hlasmi na návrh SDKÚ-DS, KDH a Mosta-Híd odvolali poslanci. Novým predsedom
Národnej rady SR sa stal Pavol Hrušovský (KDH).
Richard Sulík bol jednotkou na kandidátke SaS v predčasných voľbách do NR SR 10. marca 2012. Stal
sa poslancom parlamentu a je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a Výboru NR
SR pre zdravotníctvo.
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64. Profily šťastnej trinástky: Týchto kandidátov ste si zvolili v eurovoľbách
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 26/05/2014; Správy; TASR]

V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚ-DS, SaS,
NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Pozrite si vizitky trinástich kandidátov, ktorý nás budú reprezentovať v
Bruseli.
Maroš Šefčovič
Narodil sa 24. júla 1966 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium začal v roku 1984 na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1985 - 1990 študoval na Moskovskom štátnom inštitúte
medzinárodných vzťahov.
Právnická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave mu v roku 1994 nostrifikovala diplom a
priznala titul doktor práv (JUDr.).
Na Právnickej fakulte UK v Bratislave absolvoval v rokoch 1996 - 2000 postgraduálne doktorandské
štúdium medzinárodného a európskeho práva zavŕšené priznaním hodnosti PhD.
Vo francúzskej metropole Paríž v roku 1990 absolvoval kurz Francúzština - jazyk diplomacie a
medzinárodného práva (Université Perpignan) a o rok neskôr v USA Kurz pre diplomatov (Hoover
Institution, Stanford University).
V špecializovanom kurze v Zimbabwe sa zdokonaľoval vo francúzskom jazyku a v Izraeli si osvojil
základy hebrejského jazyka, manažmentu a prezentácie. Európa na sklonku roku 2000 bol názov
seminára v rakúskom Salzburgu, ktorý absolvoval v roku 1996.
Profesionálnu kariéru začínal Maroš Šefčovič na Federálnom ministerstve zahraničných vecí (FMZV)
ČSFR v Prahe v roku 1990 ako poradca prvého námestníka ministra, potom bol tretím tajomníkom a
konzulom na československom veľvyslanectve v Harare (Zimbabwe) a zástupcom veľvyslanca a druhým
tajomníkom na veľvyslanectve v Ottawe (Kanada).
Od roku 1993 je pracovníkom slovenského ministerstva zahraničných vecí. Pracoval na odbore krajín
EÚ a NATO najprv ako referent, neskôr zástupca riaditeľa odboru, bol zástupcom riaditeľa a riaditeľom
Kancelárie ministra MZV SR.
V roku 1998 pôsobil Maroš Šefčovič ako zástupca veľvyslanca a radca v Misii SR pri Európskych
spoločenstvách v belgickom Bruseli a v roku 1999 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom
SR v Tel Avive (Izrael).
Po návrate na Slovensko v roku 2002 zastával Šefčovič na MZV SR funkciu generálneho riaditeľa sekcie
bilaterálnej spolupráce a bol generálnym riaditeľom sekcie pre európske záležitosti.
Od roku 2004 do októbra 2009 bol vedúcim Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Od 1. októbra 2009
prevzal po rezignácii prvého slovenského komisára Jána Figeľa funkciu eurokomisára pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť v Európskej komisii (EK).
Od roku 2010 je Maroš Šefčovič podpredsedom EK na čele s José Manuelom Barrosom. Zodpovedá za
administratívu komisie, implementáciu Lisabonskej zmluvy do činnosti orgánov EÚ.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Július Dubravay
Monika Flašíková-Beňová
Narodila sa 15. augusta 1968 v Bratislave. Absolvovala štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie
na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Pôsobila ako podnikateľka, spoluzakladateľka strany Smer-SD, v ktorej zastávala aj funkciu
podpredsedníčky. V rokoch 2002-2004 bola poslankyňou Národnej rady (NR) SR, predsedníčkou
Výboru pre európsku integráciu, podpredsedníčkou Stálej delegácie NR SR do Spoločného
parlamentného výboru EÚ a SR a členkou Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody.
Zastávala aj funkciu členky správnej rady Sanatória alkoholicko-toxikomanických závislostí. Pôsobila aj
ako správkyňa Nadácie Solidarita. Dňa 13. júna 2004 sa uskutočnili na Slovensku historicky prvé voľby
poslancov do Európskeho parlamentu (EP).
Slovenskú republiku odvtedy zastupuje v EP Monika Flašíková-Beňová, ktorú najskôr zaradili do Výboru
pre zahraničné veci. Na druhé volebné obdobie bola zvolená 6. júna 2009 a stala sa členkou Výboru pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, zároveň jednou z podpredsedníčok socialistickej
frakcie.
Pribudli jej aj aktivity súvisiace s rozvojom integrovaného záchranného systému a funkčnosti tiesňovej

linky 112, stala sa jej európskou ambasádorkou.
Podľa internetového portálu mepranking.eu europoslankyňa Monika Beňová-Flašíková prekypovala
spomedzi našich poslancov najväčšou aktivitou v europarlamente.
Eurokomisii v Bruseli adresovala 888 otázok a jej vystúpenia v pléne europarlamentu sa zastavili na
čísle 1689. Obsadila tak medzi 766 poslancami EP celkovo 8. miesto. V ostatných voľbách do EP, ktoré
sa konali 24. mája bola opätovne zvolená do funkcie europoslankyne.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Július Dubravy
Boris Zala
Doc. PhDr. Boris Zala, CSc. sa narodil 9. decembra 1954 v Zlatých Moravciach. Vyštudoval Filozofickú
fakultu Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. V roku 1981 začal pracovať ako redaktor v
Slovenskom rozhlase v Bratislave.
Z dôvodu politického prenasledovania od roku 1982 pracoval v rôznych najprv robotníckych
zamestnaniach neskôr ako referent. Od roku 1984 päť rokov pôsobil vo Výskumnom ústave sociálneho
rozvoja a práce v Bratislave ako vedecký pracovník.
Verejne sa angažoval pri organizovaní opozície v rokoch 1988-1989. Bol signatárom a aktivistom
Verejnosti proti násiliu (VPN) v prvých týždňoch novembrovej revolúcie v roku 1989, do VPN však
nevstúpil.
V roku 1990 bol krátko vedúcim sekretariátu predsedu Slovenskej národnej rady (SNR). Ešte v roku
1990 začal učiť na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a od roku 2000 bol vedúcim Katedry politológie a
európskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Boris Zala bol poslancom SNR, členom Predsedníctva SNR a predsedom Výboru pre bezpečnosť SNR
(marec-jún 1990). V apríli 1990 sa stal predsedom Sociálnodemokratickej strany Slovenska (SDSS). V
marci 1992 sa tejto funkcie vzdal v prospech Alexandra Dubčeka.
Neskôr, niekoľko rokov po jeho smrti zo strany odišiel. Potom nebol príslušníkom žiadnej politickej
strany. Po vzniku strany Smer v roku 1999 sa Boris Zala stal jej členom a od 1. septembra 2000 do 10.
mája 2003 tam pôsobil ako podpredseda pre politické otázky.
Od septembrových parlamentných volieb 2002 bol Boris Zala poslancom Národnej rady (NR) SR za
stranu Smer a členom Zahraničného výboru NR SR, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu
činnosti SIS a náhradníkom zástupcu NR SR v Konvente o budúcnosti EÚ.
Vo voľbách 2006 získal mandát parlamentného poslanca za Smer-SD. Od 4. júla 2006 do júla 2009 bol
predsedom Zahraničného výboru NR SR. Boris Zala bol občianskym kandidátom v priamej voľbe na
funkciu prezidenta SR v roku 1998, no nezvolili ho.
Vo voľbách do EP ho dňa 6. júna 2009 zvolil za europoslanca. Boris Zala bol členom Výboru pre
zahraničné veci.
FOTO: SITA
Anna Záborská
Narodila sa 7. júna 1948 vo švajčiarskom Zürichu. Absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Martine. Po roku 1989 sa Anna Záborská aktívne zapojila do zakladania kresťanskodemokratických klubov.
Bola v predsedníctve miestneho klubu v Bojniciach a členkou okresného predsedníctva v Prievidzi. V
roku 1993 sa stala predsedníčkou Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v okrese a od toho roku je aj
členkou celoslovenskej Rady KDH.
Tretie volebné obdobie je predsedníčkou Krajskej rady KDH. V rokoch 1999 - 2000 bola
podpredsedníčkou KDH pre zahraničnú politiku a v rokoch 2001 - 2003 členkou predsedníctva KDH.
Do roku 1993 bola členkou predsedníctva Kresťansko-demokratického zväzu žien Slovenska a v rokoch
1994 - 2003 tajomníčkou Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov. Dve volebné obdobia bola
poslankyňou Národnej rady (NR) SR.
Vo volebnom období 1998 - 2002 bola podpredsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou
Stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru SR a EÚ, členkou Stálej delegácie NR

SR do Medziparlamentnej únie, predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska a predsedníčkou
skupiny priateľstva SR a štátov Beneluxu.
V druhom volebnom období od roku 2002 bola predsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou
Výboru pre európsku integráciou, členkou Stálej delegácie NR SR do Medziparlamentnej únie,
predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska, pozorovateľkou v Európskom parlamente, kde bola
členkou parlamentného výboru pre ženy a rovnosť šancí.
Anna Záborská je poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH od historicky prvých európskych volieb
poslancov na území SR dňa 13. júna 2004. V rokoch 2004 - 2009 bola v EP predsedníčkou Výboru pre
práva žien a rovnosť pohlaví.
V eurovoľbách 6. júna 2009 bola opätovne zvolená za poslankyňu EP a stala sa členkou Výboru pre
rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.
Patrí k najvýraznejším osobnostiam EP presadzujúcim ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať
svoje deti podľa svojho svedomia. Je spoluzakladateľkou Fóra života a dlhodobou aktívnou členkou jeho
predsedníctva. Je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a patrónkou projektu Zachráňme
životy na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Michal Smrčok
Miroslav Mikolášik
Narodil 11. septembra 1952 v Dolnom Kubíne. Po absolvovaní základnej školy začal študovať na
gymnáziu v tomto okresnom meste, odkiaľ prešiel na Lýceum Alhponsa Daudeta vo francúzskom Nimes,
ktoré ukončil v roku 1972.
Potom vyštudoval medicínu na českej Karlovej univerzite v Prahe. V rokoch 1979 až 1990 pôsobil ako
odborný lekár v Dolnom Kubíne. V roku 1991 až 1992 pracoval na Ministerstve zdravotníctva SR, od
roku 1994 vykonával funkciu poslanca Národnej rady (NR) SR za Kresťanskodemokratické hnutie
(KDH).
V prvom volebnom období pôsobil vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci a v Spoločnom
parlamentom výbore Európskej únie a SR. V druhom volebnom období bol opätovne zvolený za
poslanca parlamentu, kde zastupoval Slovenskú demokratickú koalíciu (SDK).
Bol aj členom Zahraničného výboru NR SR. V rokoch 1990 - 1995 absolvoval Miroslav Mikolášik
niekoľko zahraničných študijných a odborných pobytov. V rámci nich navštívil USA, Japonsko, Mexiko,
Francúzsko, Taliansko a Veľkú Britániu.
Mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Kanade bol od roku 1999. Tam pôsobil tri a pol
roka. Diplomati zo 120 krajín ho v roku 2000 zvolili za prezidenta prestížnej Ottawa Diplomatic
Association.
V roku 1990 so skupinou priateľov a odborníkov založil hodnotovo orientovanú organizáciu DONUM
VITAE za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Členom Európskeho parlamentu je od 13. júna
2004, bol členom Výboru pre regionálny rozvoj.
Po opätovnom zvolení za europoslanca 6. júna 2009 zostal členom jeho Výboru pre regionálny rozvoj.
FOTO: SITA
Vladimír Maňka
Narodil sa 19. septembra 1959 vo Zvolene. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v
Bratislave. Absolvoval aj doplňujúce štúdium finančného manažmentu, marketingu a riadenia ľudských
zdrojov na Open univerzity, ako aj stáž na Federálnom ministerstve HSE v Českej republike (1998) a
manažérsku stáž v USA (1995).
V rokoch 1998-2002 bol poslancom Národnej (NR) SR za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) a
podpredsedom Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu, členom Výboru NR SR pre Európsku
integráciu a členom Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky.
Maňka bol lídrom Strany demokratickej ľavice (SDĽ) do volieb do Európskeho parlamentu (EP).
Rozhodol o tom 14. decembra 2003 Republikový výbor SDĽ.
V historicky prvých eurovoľbách kandidoval na kandidátke strany Smer. Dňa 13. júna 2004 ho zvolili za
poslanca Európskeho parlamentu. Od roku 2004 je členom Výboru EP pre rozpočet a náhradník vo

Výbore EP pre hospodárske a menové záležitosti.
Europoslanec a hlavný spravodajca pre rozpočet Európskej únie na rok 2010 Vladimír Maňka je podľa
strany prvý Slovák, ktorý riadi financie EÚ. Bývalý primátor Zvolena Vladimír Maňka spolupracuje so
starostami a primátormi z celého Slovenska.
Ako europoslanec presadil zníženie byrokracie, aby využívanie financií z európskych fondov bolo
jednoduchšie. Venuje sa aj charite. Je spoluzakladateľom združenia Štvorlístok deťom, ktoré každý rok
pripravuje letné tábory pre deti zo sociálne odkázaných rodín.
FOTO: TASR
Eduard Kukan
Je absolvent Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov vo Zväze sovietskych
socialistických republík (ZSSR), sa narodil 26. decembra 1939 v Trnovci nad Váhom.
V roku 1964 získal titul doktora práv na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v českej Prahe. Po
štúdiách sa v roku 1964 zamestnal na Ministerstve zahraničných vecí Československej socialistickej
republiky (ČSSR) v Prahe na teritoriálnom odbore krajín subsaharskej Afriky.
Pracoval na sekretariáte ministra zahraničných vecí ČSSR ako riaditeľ odboru subsaharskej Afriky a
riaditeľ odboru Latinskej Ameriky.
Pôsobil vo viacerých funkciách na československých veľvyslanectvách v Lusake (Zambia 1968-1973),
vo Washingtone (USA 1977-1981), Adis Abebe (Etiópia 1985-1988), bol veľvyslancom - stálym
predstaviteľom ČSFR pri Organizácii Spojených národov (OSN) v New Yorku v USA (1990-1993).
Po vzniku samostatnej SR pracoval v rokoch 1993-1994 ako veľvyslanec - stály predstaviteľ Slovenskej
republiky pri OSN. Na 48. Valnom zhromaždení OSN ho zvolili za predsedu Výboru pre humanitné,
sociálne a kultúrne otázky.
Za ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana vymenovali tri razy, vo vláde Jozefa Moravčíka (v
období od marca do decembra 1994, menovaný Alianciou demokratov Slovenska) a v dvoch vládach
Mikuláša Dzurindu (1998-2002, 2002-2006).
Od júna 2006 bol Eduard Kukan až do zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu v roku 2009
poslancom NR SR za SDKÚ-DS.
Od roku 1960 do roku 1989 bol členom Komunistickej strany Československa (KSČ), do apríla 1994 bol
členom Aliancie demokratov Slovenska, neskôr členom Demokratickej únie (DÚ).
V júni 1998 ho zvolili za predsedu DÚ. Pred parlamentnými voľbami v roku 1998 vstúpil do Slovenskej
demokratickej koalície (SDK), od roku 2000 je jedným zo spoluzakladateľov a členom Slovenskej
demokratickej a kresťanskej únie SDKÚ (dnes SDKÚ-DS). Dňa 6. júna 2009 ho zvolili občania SR za
poslanca Európskeho parlamentu.
Je členom Výboru pre zahraničné veci a aj podvýboru pre ľudské práva. Rovnako je poslancom
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
FOTO: archív
Ivan Štefanec
Narodil sa 30. septembra 1961 v Považskej Bystrici. Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislava
na Fakulte riadenia odbor Ekonomicko–matematické výpočty.
Neskôr sa stal absolventom prvého MBA štúdia pre manažérov strednej a východnej Európy s diplomom
z Rochester Institute of Technology v americkom New Yorku.
V roku 1994 ukončil vedeckú ašpirantúru na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej Univerzity
v Bratislave.
V posledných rokoch prednáša pravidelne v oblastiach strategického riadenia, medzinárodného
podnikania a zavedenia eura na medzinárodných konferenciách a našich i zahraničných univerzitách.
Pracovnú kariéru začal v roku 1983 v Považských strojárňach v Považskej Bystrici, najskôr ako
programátor výpočtovej techniky, neskôr ako samostatný výskumný pracovník a projektový manažér.
Neskôr riadil viaceré zahraničné spoločnosti.

Od roku 2004 do júla 2006 pracoval pre vládu SR najskôr pri riadení vládneho Výboru projektu obnovy a
rozvoja Vysokých Tatier a neskôr pôsobil ako splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura.
Poslancom Národnej rady (NR) SR za SDKÚ–DS je od predčasných parlamentných volieb, ktoré sa
konali 17. júna 2006. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti,
člen Výboru NR SR pre verejnú správu a člen Výboru NR SR pre kontrolu rozhodnutí Národného
bezpečnostného úradu (NBÚ).
Ako parlamentný poslanec, podpredseda SDKÚ-DS, ktorým je od 19. mája 2012 a podpredseda
poslaneckého klubu SDKÚ-DS sa sústreďuje najmä na ekonomické a európske záležitosti.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Július Dubravay
Branislav Škripek
Narodil sa 30. augusta 1970 v Piešťanoch. Vyučil sa na strednom odbornom učilišti strojníckom. Nastúpil
do práce a narukoval na základnú vojenskú službu. Po vojenčime sa zamestnal ako ošetrovateľ
postihnutej mládeže v zariadení na Mokrohájskej ceste v Bratislave.
Zmaturoval, pretože chcel študovať teológiu. V tom čase už pôsobil medzi kresťanskými skupinkami a
od počiatku sa angažoval pri vzniku Spoločenstva pri Dóme sv. Martina.
V roku 2000 s ďalšími spolupracovníkmi a nadšencami založili občianske združenie Infocentrum, kde sa
venovali organizovaniu verejných kresťanských mítingov. Popritom sa živil ako prekladateľ a tlmočník z
anglického jazyka.
Z angličtiny preložil viaceré známe knihy (cca 48 titulov). Od predčasných parlamentných volieb 10.
marca 2012 je poslancom Národnej rady (NR) SR, členom poslaneckého klubu OĽaNO a členom dvoch
parlamentných výborov (Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitný kontrolný výbor NR SR na
kontrolu činnosti SIS).
Vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo je overovateľom.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Michal Smrčok
Jana Žitňanská
Narodila sa 14. mája 1974 v Bratislave. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave a rok študovala tento odbor v Paríži vo Francúzsku. Pracovala v
niekoľkých slovenských médiách.
Stála pri založení Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska (KDMS) a v prvých rokoch tejto
organizácie sa aktívne podieľala na jej činnosti.
V roku 2000 bola ako kandidátka Slovenskej demokratickej koalície (SDK) na návrh členov
Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Demokratickej strany (DS) zvolená do Rady pre vysielanie a
retransmisiu.
V roku 2006 bola kandidátkou Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Ekumenickej rady cirkví a
Ústredného zväzu židovských náboženských obci v SR na členku Rady pre vysielanie a retransmisiu pre
ďalšie funkčné obdobie.
V roku 2006 bola kandidátkou KDH (Kresťanskodemokratické hnutie) v komunálnych voľbách (Bratislava
– Staré Mesto).
Od parlamentných volieb 12. júna 2010 je poslankyňou Národnej rady (NR) SR za KDH a v predčasných
parlamentných voľbách 10. marca 2012 bola opätovne zvolená za poslankyňu NR SR za KDH.
Hnutie opustila v máji 2012. V NR SR pôsobí ako nezávislá poslankyňa. Nezávislí poslanci Daniel Lipšic
a Jana Žitňanská sa rozhodli založiť politické hnutie s názvom Nová väčšina, tento zámer oznámili 2.
septembra 2012.
Hnutie prešlo zmenou názvu. Po rozhodnutí Republikovej rady v Prešove 23. januára 2014 sa používa
už iba názov NOVA.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Emil Vaško
Pál Csáky

Narodil sa 21. marca 1956 v Šahách, okres Levice. V roku 1980 promoval na Vysokej škole
chemickotechnologickej v českých Pardubiciach. Potom pracoval v rokoch 1981 - 1990 v akciovej
spoločnosti Levitex Levice ako hlavný technológ.
Krátko po novembrových udalostiach v roku 1989 bol v Šali jedným zo zakladateľov Maďarskej
nezávislej iniciatívy (MNI), predchodkyne Maďarskej občianskej strany (MOS). V roku 1990 bol pri zrode
Maďarského kresťanskodemokratického hnutia (MKDH) a od roku 1992 pôsobil vo funkcii jeho
podpredsedu pre zahraničnú politiku.
Po vzniku Strany maďarskej koalície (SMK) bol jej podpredsedom. V roku 2007 ho zvolili za predsedu
SMK, ktorá 21. septembra 2012 po Sneme vo Fiľakove zmenila svoj názov na Stranu maďarskej
komunity (SMK).
Od roku 1990 ho vždy v parlamentných voľbách zvolili za poslanca NR SR, do roku 1998 kandidoval za
MKDH, potom za SMK. Od novembra 1995 bol členom Stálej delegácie do Spoločného parlamentného
výboru EÚ-SR.
Po parlamentných voľbách 1998 si Pál Csáky svoj poslanecký mandát neuplatňoval, lebo od 30. októbra
1998 do 15. októbra 2002 bol podpredsedom vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj.
Od 16. októbra 2002, v druhom období vlády Mikuláša Dzurindu, pôsobil ako podpredseda vlády SR pre
európsku integráciu, ľudské práva a menšiny.
Po voľbách 2006 pracoval v Národnej rade SR ako člen Výboru pre európske záležitosti, člen
Zahraničného výboru NR SR a ako člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE.
Na území SR sa uskutočnili 12. júna 2010 parlamentné voľby. Pred bránami zákonodarného zboru
zostala aj SMK so ziskom 4,33 percenta hlasov voličov. Pál Csáky sa následne vzdal postu predsedu
strany.
FOTO: TASR
Richard Sulík
Narodil sa 13. januára 1968 v Bratislave. Po emigrácii rodiny do západného Nemecka študoval fyziku na
Technickej univerzite v Mníchove (1987-1989) a ekonómiu so zameraním na podnikovú ekonómiu na
Ludwig-Maximilian-Universität v Mníchove (1989-1992).
V rokoch 1998-2003 bol Richard Sulík študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave, odboru dane a daňové poradenstvo. Názov jeho diplomovej práce znel: Daňová reforma
SR.
Založil a viedol akciovú spoločnosť Fax and Copy s neskorším názvom FaxCopy (1991-2001). V rokoch
2002-2003 bol na Ministerstve financií SR poradcom pre daňovú reformu ministra financií SR a do roku
2006 potom členom kolégia ministra financií SR.
V rokoch 2004-2006 bol riaditeľom zodpovedným za reštrukturalizáciu spoločnosti OLO a. s., mestskej
organizácii pre odvoz a likvidáciu odpadu v Bratislave.
Roky 2005-2006 strávil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poradca ministerky a
potom bol opäť poradcom ministra financií (2006-2007).
Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR ako nový politický subjekt 27.
februára 2009, jej ustanovujúci kongres sa uskutočnil v Bratislave 28. marca 2009.
Svoj zámer založiť nový politický subjekt na Slovensku avizoval ekonóm Richard Sulík ešte v novembri
2008. Dodnes je jej predsedom. V parlamentných voľbách 12. júna 2010 získala strana 22 poslaneckých
mandátov.
Poslanci na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR zvolili 8. júla 2010 Richarda Sulíka,
nominanta SaS za predsedu NR SR na nasledujúce volebné obdobie.
Richard Sulík bol jednotkou na kandidátke SaS v predčasných voľbách do NR SR 10. marca 2012. Stal
sa poslancom parlamentu a je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a Výboru NR
SR pre zdravotníctvo.
FOTO: Plus JEDEN DEŇ/Matej Kalina

József Nagy
Narodil sa 11. marca 1968 v Dunajskej Strede. Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v
Bratislave, potom sa venoval realitnej a publikačnej činnosti. Po návrate do rodného mesta sa stal
riaditeľom spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.
V parlamentných voľbách 14. marca 2010 bol József Nagy nominantom strany Most-Híd. Po zvolení
spočiatku pracoval v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet. Koncom septembra 2010 ho
vymenovali do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Prezident SR Ivan Gašparovič ho 2. novembra 2010 vymenoval do funkcie ministra životného prostredia
vo vláde Ivety Radičovej. Tento post zastával do 4. apríla 2012.
V predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012 získal mandát poslanca Národnej rady (NR) SR
za stranu Most-Híd. Je členom Výboru NR SR pre sociálne veci, náhradným členom Výboru NR SR pre
európske záležitosti a náhradníkom v Stálej delegácii NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady
Európy.
FOTO: TASR
Čítajte viac:
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65. Novým hovorcom skupiny AXA na Slovensku je Matej Kubinec
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 27/05/2014; Redakcia]
Matej Kubinec prevzal zodpovednosť za PR a externú komunikáciu v spoločnosti AXA SR 15. mája
2014. Na pozícii hovorcu vystriedal Janu Tarčákovú – Janičovú. ň
Matej Kubinec prichádza do spoločnosti AXA z internetovej banky mBank, kde pôsobil ako PR
špecialista. Oblasť bankovníctva vymenil za poisťovníctvo po takmer piatich rokoch. V AXA SR bude na
pozícií hovorcu zodpovedný za PR a externú komunikáciu.
Matej vyštudoval hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení štúdia
nastúpil do Hospodárskych novín, kde sa ako redaktor Finančných novín venoval najmä ekonomickým a
finančným témam.
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66. Kubinec sa po odchode z mBank stal hovorcom Axa
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 27/05/2014; Medialne; Redakcia Mediálne.sk]
27.05.2014 | Redakcia Mediálne.sk
Novým hovorcom poisťovne Axa je na Slovensku od polovice mája Matej Kubinec. Na pozícii nahradil
Janu Tarčákovú – Janičovú.
M. Kubinec nastúpil do Axa po pôsobení v mBank, kde ako PR špecialista komunikáciu spoločnosti na
slovenskom trhu zastrešoval vyše štyroch rokov. Od apríla jeho agendu prevzala Ivana Vejvodová, ktorá
zodpovedá za komunikáciu mBank na Slovensku aj v Česku.
V Axa bude M. Kubinec ako hovorca zodpovedný za PR a externú komunikáciu poisťovne na Slovensku.
M. Kubinec je absolventom hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V minulosti
pracoval aj ako redaktor Hospodárskych novín, v ktorých sa venoval najmä ekonomickým témam.
Česká Axa pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, životnej poisťovne, poisťovne so zameraním na neživotné poistenie
a investičnej spoločnosti. Podľa údajov spoločnosti má vyše 790-tisíc klientov a 158 zamestnancov.
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67. Prečo ďalšia automobilka nepríde do Košíc?

[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 27/05/2014; Peter Kremský]
Ak by automobilový priemysel využil svoj potenciál naplno, prácu by na Slovensku mali ďalšie
desaťtisíce ľudí. Chýba mu však prostredie, ktoré by mu to umožnilo. Štát svoju úlohu nezvláda.
BRATISLAVA. Slovenský automobilový priemysel napriek kríze rastie, no ani on už niekoľko rokov
nepriniesol významnú investíciu.
Prezident Zväzu automobilového priemyslu a bývalý topmanažér Volkswagenu Jaroslav Holeček tvrdí,
že kým sa nevyriešia tri súčasné problémy, ktoré zbrzdili prítok nových automobiliek a ich dodávateľov,
ostane to tak napriek záujmu investorov.
"Stále sa tu objavuje záujem automobiliek a hlavne ich dodávateľov," hovorí.
Aj Holeček ako prvý problém spomína nedostatok pracovných síl. Podľa neho je spôsobený zlou
štruktúrou školstva. "Málo si to uvedomujeme, ale kvalitní ľudia chýbajú, hoci máme 13-percentnú
nezamestnanosť," tvrdí.
Neprekvapí ani tým, že ako druhý najväčší problém menuje nedokončenú diaľničnú sieť. Menej známy,
no podľa Holečka veľmi dôležitý problém je chýbajúca nezávislá vývojová základňa.
Multiplikátor nefunguje
Dôkazom, že schopnosť slovenských automobiliek lákať subdodávateľov nie je využitá, ukazuje aj
porovnanie počtu vytvorených pracovných miest u dodávateľov na pracovníka automobilky.
Z vlaňajšej štúdie Ekonomickej univerzity v Bratislave vyplýva, že kým vo svete je tento multiplikátor
na úrovni 3,8, na Slovensku jedno miesto vo výrobe automobilov vytvára iba jeden a pol miesta v ďalších
domácich odvetviach a firmách.
Zvyšok vstupov sa musí dovážať. Slovenské automobilky tak jedným svojím pracovným miestom
vytvárajú vyše dve pracovné miesta u dodávateľov zo zahraničia.
V automobilovom priemysle pracuje na Slovensku 60-tisíc ľudí, ďalších 140-pracovných miest vytvára
nepriamo v iných odvetviach.
Prečo diaľnica
Na východ od Žiliny a Banskej Bystrice je podľa Holečka priestor pre dva ďalšie závody na výrobu áut.
"V Košiciach je obrovský potenciál, vzdelaná pracovná sila, super univerzity, špičkové miesto na
investovanie. Nikto veľký z autopriemyslu tam však nepôjde, kým chýba diaľnica," tvrdí prezident ZAP.
Automobilky zaväzujú partnerov vyrábať vo vzdialenosti do dvadsať kilometrov od svojej továrne, ak sú
dodávateľmi modulov. Tie sa do závodov vozia v pravidelných intervaloch, ako napríklad kolesá s
pneumatikami, dvere s oknami, sedadlá, výfukové potrubia alebo prístrojové dosky.
Zvyčajne ich dodávajú do dvoch až troch hodín od objednania systémom Just in time (presne v určenom
čase) alebo Just in sequence (presne v určenom intervale).
Majú však na výber, či budú moduly na Slovensku aj vyrábať, nakupovať súčiastky a služby, alebo si tu
len prenajmú sklady a prenesú čiastočnú montáž. Závisí od toho výška investícií do technológií a počet
pracovných miest.
Výroba či montáž
Prvá vlna budovania výrobných závodov dodávateľov dorazila na Slovensko pri rozbiehaní výroby
terénneho modelu Volkswagen Touareg v roku 2002. Dovtedy sa väčšina dielcov dovážala z Nemecka,
na Slovensku sa montovali, často iba skladovali.
Mnohí subdodávatelia však nevyrábajú v systémoch okamžitých dodávok, ale do skladu. Môžu tak
stavať svoje závody ďalej od automobiliek. Mnohí môžu dodávať aj z okolitých krajín.
Ich ochota prísť na Slovensko siaha zvyčajne potiaľ, kde je diaľnica. Zaplnili Považie, po dokončení R1
cítiť záujem aj na Pohroní. Z tristo subdodávateľov na Slovensku sú tri štvrtiny po Žilinu a Banskú
Bystricu, tvrdí Holeček. Potenciál je však aj na východnom Slovensku.
Výskum na mieru

Treťou brzdou investorov sú nezávislé vývojové a testovacie pracoviská. Tie na Slovensku chýbajú. Nie
každý subdodávateľ si môže kúpiť meracie zariadenia či vybudovať laboratóriá, keď potrebuje vyvinúť
svetlo alebo zrkadlo pre nový model auta. Takýto vývoj si preto zadá v zahraničí.
Automobilky a ich veľkí dodávatelia si budujú takéto centrá samy. V posledných rokoch tak urobili
napríklad Johnson Controls v Trenčíne, Continental vo Zvolene a v Púchove či Plastic Omnium v
Lozorne.
Mimo automobilového priemyslu robí vlastný vývoj napríklad výrobca elektromotorov do bielej techniky
BSH v Michalovciach.
Pre menšie firmy je to však pridrahé a ani by centrá naplno nevyťažili. Výskum, vývoj a testovanie si
chcú objednať ako službu, podobne ako dovoz stravy alebo dopravu. V zahraničí ju bežne ponúkajú
laboratóriá univerzít či technických inštitútov.
Milan Botka, manažér pre výskum a vývoj žilinskej firmy CEIT, hovorí, že niektorým ich divíziám vďaka
takýmto zákazkám rastú tržby ročne aj na vyše dvojnásobok.
Kde eurofondy chýbajú
Slovenský automobilový priemysel však zväčša robí vývoj v zahraničí. Vývoj a testovanie produktov tu
objednávajú skôr firmy z iných odvetví, napríklad výrobca bielej techniky Whirlpool.
Aj keď určité kapacity existujú, menší dodávatelia automobiliek ich ťažko nájdu. Navyše ich zahraniční
manažéri zvyčajne uprednostnia inštitúty vo svojich domovských krajinách, ktorých úroveň a tradície
dobre poznajú, vysvetľuje Botka.
V ostatných rokoch prúdili na Slovensko desiatky miliónov eur na výskum a vývoj z fondov Európskej
únie. Použili sa však najmä na vývoj konkrétnych výrobkov v podnikoch, na nákup nových technológií
alebo počítačov.
Vybudovať vývojové a testovacie centrá, ktoré by dlhodobo podporili rozvoj týchto priemyselných služieb
v krajine, sa za ne nepodarilo.
utorok 27. 5. 2014 20:00 | Peter Kremský
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68. Prečo automobilky nejdú až do Košíc?
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 28/05/2014; 121/2014; s.: 7; Ekonomika; Peter Kremský]
Investori okrem vzdelávania a chýbajúcich diaľnic kritizujú, že je na Slovensku málo vývojových centier
Ak by automobilový priemysel využil svoj potenciál naplno, prácu by na Slovensku mali ďalšie
desaťťisíce ľudí.
BRATISLAVA. Slovenský automobilový priemysel napriek kríze rastie, no ani on už niekoľko rokov
nepriniesol významnú investíciu. Prezident Zväzu automobilového priemyslu a bývalý topmanažér
Volkswagenu Jaroslav Holeček tvrdí, že kým sa nevyriešia tri súčasné problémy, ktoré zbrzdili prítok
nových automobiliek a ich dodávateľov, ostane to tak napriek záujmu investorov. "Stále sa tu objavuje
záujem automobiliek a hlavne ich dodávateľov," hovorí. Aj Holeček ako prvý problém spomína
nedostatok pracovných síl. Podľa neho je spôsobený zlou štruktúrou školstva. "Málo si to uvedomujeme,
ale kvalitní ľudia chýbajú, hoci máme 13-percentnú nezamestnanosť," tvrdí. Neprekvapí ani tým, že ako
druhý najväčší problém menuje nedokončenú diaľničnú sieť. Menej známy, no podľa Holečka veľmi
dôležitý problém je chýbajúca nezávislá vývojová základňa.
Multiplikátor nefunguje
Dôkazom, že schopnosť slovenských automobiliek lákať subdodávateľov nie je využitá, ukazuje aj
porovnanie počtu vytvorených pracovných miest u dodávateľov na pracovníka automobilky. Z vlaňajšej
štúdie Ekonomickej univerzity v Bratislave vyplýva, že kým vo svete je tento multiplikátor na úrovni
3,8, na Slovensku jedno miesto vo výrobe automobilov vytvára iba jeden a pol miesta v ďalších
domácich odvetviach a firmách. Zvyšok vstupov sa musí dovážať. Slovenské automobilky tak jedným
svojím pracovným miestom vytvárajú vyše dve pracovné miesta u dodávateľov zo zahraničia. V
automobilovom priemysle pracuje na Slovensku 60-tisíc ľudí, ďalších 140-pracovných miest vytvára

nepriamo v iných odvetviach.
Prečo diaľnica
Na východ od Žiliny a Banskej Bystrice je podľa Holečka priestor pre dva ďalšie závody na výrobu áut.
"V Košiciach je obrovský potenciál, vzdelaná pracovná sila, super univerzity, špičkové miesto na
investovanie. Nikto veľký z autopriemyslu tam však nepôjde, kým chýba diaľnica," tvrdí prezident ZAP.
Automobilky zaväzujú partnerov vyrábať vo vzdialenosti do dvadsať kilometrov od svojej továrne, ak sú
dodávateľmi modulov. Tie sa do závodov vozia v pravidelných intervaloch, ako napríklad kolesá s
pneumatikami, dvere s oknami, sedadlá, výfukové potrubia alebo prístrojové dosky. Zvyčajne ich
dodávajú do dvoch až troch hodín od objednania systémom Just in time (presne v určenom čase) alebo
Just in sequence (presne v určenom intervale). Majú však na výber, či budú moduly na Slovensku aj
vyrábať, nakupovať súčiastky a služby, alebo si tu len prenajmú sklady a prenesú čiastočnú montáž.
Závisí od toho výška investícií do technológií a počet pracovných miest. Prvá vlna budovania výrobných
závodov dodávateľov dorazila na Slovensko pri rozbiehaní výroby terénneho modelu Volkswagen
Touareg v roku 2002. Dovtedy sa väčšina dielcov dovážala z Nemecka, na Slovensku sa montovali,
často iba skladovali. Mnohí subdodávatelia však nevyrábajú v systémoch okamžitých dodávok, ale do
skladu. Môžu tak stavať svoje závody ďalej od automobiliek. Mnohí môžu dodávať aj z okolitých krajín.
Ich ochota prísť na Slovensko siaha zvyčajne potiaľ, kde je diaľnica. Zaplnili Považie, po dokončení R1
cítiť záujem aj na Pohroní. Z tristo subdodávateľov na Slovensku sú tri štvrtiny po Žilinu a Banskú
Bystricu, tvrdí Holeček. Potenciál je však aj na východnom Slovensku.
Výskum na mieru
Treťou brzdou investorov sú nezávislé vývojové a testovacie pracoviská. Tie na Slovensku chýbajú. Nie
každý subdodávateľ si môže kúpiť meracie zariadenia či vybudovať laboratóriá, keď potrebuje vyvinúť
svetlo alebo zrkadlo pre nový model auta. Takýto vývoj si preto zadá v zahraničí. Automobilky a ich veľkí
dodávatelia si budujú takéto centrá samy. V posledných rokoch tak urobili napríklad Johnson Controls v
Trenčíne, Continental vo Zvolene a v Púchove či Plastic Omnium v Lozorne. Mimo automobilového
priemyslu robí vlastný vývoj napríklad výrobca elektromotorov do bielej techniky BSH v Michalovciach.
Pre menšie firmy je to však pridrahé a ani by centrá naplno nevyťažili. Výskum, vývoj a testovanie si
chcú objednať ako službu, podobne ako dovoz stravy alebo dopravu. V zahraničí ju bežne ponúkajú
laboratóriá univerzít či technických inštitútov. Milan Botka, manažér pre výskum a vývoj žilinskej firmy
CEIT, hovorí, že niektorým ich divíziám vďaka takýmto zákazkám rastú tržby ročne aj na vyše
dvojnásobok.
Kde chýbajú eurofondy
Slovenský automobilový priemysel však zväčša robí vývoj v zahraničí. Vývoj a testovanie produktov tu
objednávajú skôr firmy z iných odvetví, napríklad výrobca bielej techniky Whirlpool. Aj keď určité
kapacity existujú, menší dodávatelia automobiliek ich ťažko nájdu. Navyše ich zahraniční manažéri
zvyčajne uprednostnia inštitúty vo svojich domovských krajinách, ktorých úroveň a tradície dobre
poznajú, vysvetľuje Botka. V ostatných rokoch prúdili na Slovensko desiatky miliónov eur na výskum a
vývoj z fondov Európskej únie. Použili sa však najmä na vývoj konkrétnych výrobkov v podnikoch, na
nákup nových technológií alebo počítačov. Vybudovať vývojové a testovacie centrá, ktoré by podporili
rozvoj týchto priemyselných služieb v krajine, sa za ne nepodarilo.
Peter Kremský
"V Košiciach je obrovský potenciál, ale nikto veľký z automobilového priemyslu tam nepôjde, kým chýba
diaľnica."
Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového premyslu
FOTO:
Dve z troch automobiliek u nás sú na západe krajiny, jedna na strednom Slovensku. ILUSTRAČNÉ
FOTO SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
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69. Študentský výstrel
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 29/05/2014; 21/2014; s.: 38,39; Podnikanie; Dominik Orfánus]
University Dance Center pobláznil za dva roky študentov slovenských vysokých škôl

Dominik Orfánus / orfanus@trend.sk
Nevinný projekt, ktorý mal iba oživiť univerzitné prostredie. Martin Havran s Igorom Revayom, pred
dvomi rokmi ešte študenti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doslova
roztancovali slovenské vysoké školy. Napokon boli sami prekvapení, aký záujem o tanečné kurzy v
študentskej komunite vzbudili. Najmä ak to bolo viac o odreagovaní sa od školských povinností ako o
naučení sa tancovať.
Ako epidémia
Start-up University Dance Center bol iba výstrel, keď si cez Facebook a zopár plagátov chceli Martin s
Igorom overiť, či by o niečo také, ako sú tanečné kurzy, bol záujem. Na Ekonomickej univerzite, kde sa
ročne premelie okolo desaťtisíc študentov, priniesla ich chabá kampaň zhruba stovku prihlášok, čo
vôbec nečakali. ,,Hneď sme to išli zapiť," smeje sa M. Havran. Ako bývalý tanečník spoločenských
tancov mal bohaté kontakty na lektorov tanca. Tých, ako aj študentov z Vysokej školy múzických umení
v Bratislave následne najímali na kurzy. Odmeňujú ich individuálne podľa kvality lektora a dĺžky
spolupráce. V škole vybavili, že táto ,,študentská aktivita" bude mať vhodné priestory buď zadarmo,
alebo za symbolické nájomné. Vďaka tomu dokázali cenovku tanečných kurzov ustrihnúť oproti
komerčným o polovicu a dostali sa v priemere na členské 27 eur za semester. Po prvom úspešnom
semestri sa obaja bývalí tanečníci (Igor sa zaoberal folklórom) zamysleli, či by podobný model
nefungoval aj v iných školách. Postupne sa dohodli na spolupráci s Prešovskou univerzitou, Trnavskou
univerzitou Cyrila a Metoda či Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. A následne s každou z trinástich
najväčších slovenských univerzít a vysokých škôl. Zaujímavé je, že sa k tomuto projektu ani raz
negativisticky nepostavilo vedenie ktorejkoľvek univerzity, hoci išlo o projekt z inej alma mater. V každej
škole má pritom University Dance Center manažéra, ktorý sa stará o zápisy študentov a organizovanie
tanečných hodín. Po celom Slovensku sa na jednotlivých fakultách štyridsať takýchto ,,spojok" - tí
najšikovnejší si vedia prísť aj k trom stovkám eur mesačne - stará o voľný čas pre zhruba deväťsto
tancuchtivých študentov. Je to približne jedno percento všetkých vysokoškolákov na Slovensku vrátane
externistov. ,,Deväťdesiat percent z toho sú ženy," pokrčí ramenami Martin s tým, že si nemyslí, že aj tá
desatina mužov na kurzoch je tam len kvôli zoznámeniu sa s nežnejším pohlavím. Študentky oceňujú
najmä výhodu, že s jednou permanentkou môžu navštevovať viaceré štýly tanca naraz - či už
spoločenské, latino, hip-hop, obľúbenú zumbu alebo salsu. A to priamo v ich internátoch alebo školách:
,,Študenti sú lenivé tvory, musia mať všetko pod nosom, z toho sme vychádzali," hovorí o jednom z
atribútov úspechu tanca na školách.
Hodenie do vody
Na začiatku v roku 2011 predostreli obaja študenti v bufete svoj biznis plán propodnikateľsky
orientovanému prodekanovi Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity Petrovi Filovi a ten ich
povzbudil, nech si to vyskúšajú. Ale bez toho, aby im pomohol hocičo v škole vybaviť: ,,Povedal, že sme
podnikatelia a musíme si všetko obehať sami," usmeje sa nad ,,hodením do vody" M. Havran. Do
projektu nepotrebovali spočiatku zainvestovať ani euro. Všetko, čo mali zaplatiť, financovali až z
vyzbieraných peňazí od študentov. Dnes mu príde neuveriteľné, že vlastne už ako vyštudovaný inžinier z
tohto uleteného nápadu s Igorom žijú. Po odčítaní nákladov na lektorov, nájom, techniku, organizovanie
a marketing im zostáva zhruba polovica vyzbieraných peňazí za kurzy, a to pri priemernej cene
semestrálnej permanentky 27 eur. Za dva roky biznisu s tancovaním si mladíci chod firmy sprocesovali.
Najprv ich zastrešovala hlavička občianskeho združenia, dnes svoje aktivity zahrnuli pod firmu Young.
Každý zo zakladateľov má v podnikaní na starosti niečo iné. Geograficky si Slovensko rozdelili na
polovicu a Košičan Igor sa stará o všetky školy od Banskej Bystrice na východ. Pre oboch je riadenie
podnikania a ľudí novou skúsenosťou, väčšou životnou školou ako päťročné štúdium. M. Havran od
pätnástich pracoval. ,,Bol som zvyknutý, že čo šéf povedal, to som spravil, ani som nepípol. Teraz si
musím vedieť dupnúť, aby sa veci pohli." S niektorými lektormi tanca sa už rozlúčil. Kvalita sa pri
takomto type služby dá zmerať ľahko. Ak na začiatku semestra je na tanečnej hodine 25 ľudí a ku koncu
iba päť, tak niečo nefunguje. Na niektoré časti biznisu pri všetkých povinnostiach boli obaja zakladatelia
krátki, tak prijali do tímu ďalšiu parťáčku Martinu Gállikovú. Medzi liberálnym rojkom Martinom a
konzervatívnym realistom Igorom pôsobí ako vyvažujúci prvok: ,,My s Igorom sme robili všetko a
zároveň nič poriadne, marketing je pre nás kľúčový, preto sa mu naplno venuje Martina." Takýto projekt
kombinuje online s offline reklamou, pričom najviac stále zaberá Facebook. Offline viac-menej iba
dotvára imidž. Naposledy tím z University Dance Center podonášal do škôl kusy kmeňov s nápisom
,,Nebuď poleno". Imidž UDC budujú aj preto, aby to akákoľvek konkurencia - hoci len na jednej zo škôl, s
ktorými majú podpísané zmluvy na dobu neurčitú - mala ťažšie. Na Slovensku sa už University Dance
Center nemá kam rozširovať, M. Havran a I. Revay uvažujú o vstupe na české a rakúske vysoké školy.
V Česku už kontaktovali univerzity a čakajú ich prvé stretnutia. ,,Potrebujeme tam spraviť pilotnú školu a
veríme, že sa to rozbehne ako tu," hovorí o kultúrnej blízkosti M. Havran. Tento rok sa azda odvážia aj
do študentmi bohatej Viedne. Prvé kontakty získali aj do Nemecka. V rozširovaní sa však nechcú
ponáhľať. Biznis je ako tanec - netreba to s tréningami prepáliť, aby to ľudí stále bavilo.

Pre oboch ,,tanečníkov" je riadenie podnikania a ľudí novou skúsenosťou, väčšou ako päťročné štúdium
1 % Približne toľko zo slovenskej študentskej populácie dnes tancuje v University Dance Center
Roztancovaná prednáška
Martin Havran a Igor Revay, zakladatelia University Dance Center, si zaumienili, že svoj start-up
potrebujú atraktívne spropagovať. Ich spoločná kamarátka prišla pred vyše rokom s ideou roztancovať
prednášku. Dali dokopy pár lektorov a študentov tanečnej školy a pod rúškom tajomstva pripravovali
šou, ktorá mala rozpohybovať sálu plnú nič netušiacich študentov. Vytipovali si jednu z povinných
prednášok tretiakov, kde bola najväčšia šanca, že bude veľa študentov. Nevediac o tom, že v sále bude
aj vedenie fakulty, si kamery schovali do nepoužívanej premietacej miestnosti a medzi študentov, kam
sa zamiešali aj prezlečení tanečníci. Vedenie si na prednášku, kde sa mali prezentovať študentské
semestrálne projekty, prinieslo kameramana. Pár minút po jej začiatku pri prejave vyučujúceho začal
tancovať jeden mladík v prvom rade. Učiteľ ho išiel upokojovať, ale vzápätí pribehli dve dievčatá a
šarmantne ho usadili do lavice. Potom začala hrať hudba a ďalší tanečníci z University Dance Center
postupne zhadzovali študentské prevleky až do tanečného trička. Vedenie fakulty a študenti ostali v
nemom úžase, iba pár z nich sa zmohlo na niekoľko vlnivých pohybov do rytmu hudby, pozerajúc na
tancujúcu bandu. Takú prednášku ešte Ekonomická univerzita nezažila, ohromný potlesk, úsmevy
vedenia fakulty. A marketingovo? Vyše 130-tisíc videní tohto virálneho videa na internete. Do toho
publicita, University Dance Center sa dostalo do všetkých slovenských médií. M. Havran hovorí, že po
videu nevideli nárast záujmu o ich kurzy, pretože semester bol na konci: ,,Povedomie o značke však išlo
dramaticky hore. Dnes keď prídeme predstavovať projekt, hneď všetci vedia, že to sme my z tej
tancujúcej prednášky," smeje sa. (orf)
Foto:
Martin Havran a Igor Revay
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70. Biznis z auta dnes funguje v tridsiatke krajín
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 29/05/2014; 101/2014; s.: 9,10; HN plus; Tomáš Tišťan]
HN V REGIÓNOCH
V rámci seriálu HN v regiónoch vám každý týždeň prinášame príbehy úspešných firiem z rôznych častí
Slovenska. Dnes o zvolenskej firme, ktorej sa podarilo presadiť v biznise s hodnotením kvality firiem.
VÝVOZ KNOW-HOW
Z každej tisícky certifikátov ISO na svete vystavujú Zvolenčania z QSCert dva kusy.
Tomáš Tišťan
Zvolen – Celosvetovo úspešná firma môže vzniknúť aj – počas autostopu. V lete 2007 sa Marcel Šlúch
so spolužiakom z vysokej školy vracali z výletu po Francúzsku. Stopovali – a čakanie na ďalšie auto,
ktoré by ich priblížilo k rodnému Zvolenu, si krátili prípravou na skúšku z manažérstva kvality. "Vo
Švajčiarsku nám zastavil Nemec, ktorý zhodou náhod pracoval v audítorskej brandži a bol ohúrený,
koľko toho vieme o certifikátoch kvality," smeje sa Marcel Šlúch. Aj keď Slováci napokon odtajili, že sú to
nabiflené vedomosti, na Mníchovčana Josefa Marteho urobili taký dojem, že im dal dvestotisíc korún na
rozbeh slovenskej pobočky. Tak vznikol QSCert, ktorý dnes vydáva certifikáty v 30 krajinách sveta.
Búrali mýty
Cesta k úspechu v biznise, ktorému vládnu medzinárodné audítorské siete s desiatkami rokov
skúseností a tradície, však nebola priamočiara. "Biznis sa rozbehol, až keď sme všetko minuli," spomína
Šlúch. Vysokoškoláci si v druhom ročníku skoncentrovali vyučovanie do dvoch dní, všetok ostatný čas
patril firme. Radili firmám, ako zaviesť systém kvality ISO. Po nich prichádzali spoločnosti, ktoré systém
schválili a udelili certifikát. Namiesto vďaky za nových zákazníkov si však vysokoškolákov doberali pre
ich mladosť a neskúsenosť. Šlúcha to hnevalo a s hnevom prišla motivácia firmu opäť posunúť dopredu.
"Vypracovať systém je jednorazová robota, certifikovanie sa však pravidelne opakuje, preto je
ekonomicky lákavejšie," vysvetľuje. Spolužiak ostal v poradenstve, Šlúch si k novému začiatku prizval
Marteho, ktorý ho k ISO priviedol. Prvý rok QSCert udelila dva certifikáty, druhý už 20, tretí 40.
Recept na úspech

Za rast zákaziek v rozbehu ďakuje firma najmä dvom faktorom. "Oproti nadnárodným firmám sme vedeli
dať polovičnú cenu a stále sa to rentovalo. Vtedy si firmy už rozmysleli, či nezveriť certifikáciu i neznámej
firme," hovorí. Ešte väčší impulz pripisuje búraniu vtedajších mýtov. "Išlo o rôzne zažité postupy, ktoré
normy nepredpisovali, nemali logiku, komplikovali život, ale audítori ich od firiem vyžadovali," vysvetľuje.
Išlo napríklad o požiadavky prijímať objednávky v písomnej forme, či pri výbere dodávateľa osloviť tri
subjekty. Jedna firma dokonca po výčitke audítora, že príručka jej systému ISO je príliš tenká, zväčšila
veľkosť písma a vytlačila ju znova. "Pritom zásady certifikácie ISO hovoria opak. Čím sa daná vec dá
vysvetliť stručnejšie, tým lepšie. Rovnako to platí pre všetky procesy," hovorí Marcel Šlúch. Podľa neho
tiež zavážilo, že sa nebáli certifikáty v prípade neplnenia kritérií tvrdo odoberať.
Pokračovanie na strane 10
Dokončenie zo strany 9
"Stále nám však utekali zákazky najväčších koncernov, ktoré požadovali certifikáty od nadnárodných
spoločností. Vtedy mi napadlo, prečo si nezriadiť pobočky," hovorí Šlúch. V rovnakom čase QSCert
oslovili dve firmy z Kórey a Indie. "Na nich sme vypracovali funkčný systém. Ako prvého sme v Dillí
certifikovali malého výrobcu zmrzliny. Potom sme začali aktívne hľadať nové krajiny. Vyberali sme si
miesta, kde dopyt po ISO rástol, zároveň trh bol nenasýtený," hovorí. So 700 certifikátmi vyšlo ako
najdynamickejšie Rumunsko či Ukrajina s 200 certifikátmi. Tam Zvolenčania získali do portfólia aj
hutníkov Arcelor Mittal indického miliardára Lakshmiho Mittala. Dnes vystavia doma za rok okolo 250
certifikátov, v zahraničí – 1 300. Certifikáty pod svojou značkou vydávajú v 30 krajinách sveta a pobočky
majú i vo vzdialených kútoch, ako Kuvajt, Brazília, Pakistan, Irán, Kórea či Indonézia. Expanziu vidno aj
v štatistike. Z každej tisícky certifikátov ISO 9001, ktoré sa dnes vystavia vo svete, sú dve podpísané
audítormi zo Zvolena. "Biznis sa nám rozbieha v Juhoafrickej republike, namierené máme do Ghany.
Zahraničie je cesta pre slovenské firmy, treba len ísť za svojím cieľom," hovorí Šlúch.
Najperspektívnejšia je podľa neho Afrika s 20-percentným rastom certifikácie ISO. (TOTI)
10 krokov k certifikátu kvality
Firma sa rozhodne, či potrebuje certifikát
Písomne si dá vypracovať svoj systém riadenia kvality – buď vlastným odborníkom, alebo požiada
externého poradcu.
Firma systém zavedie a začne ho používať.
Firma si urobí interný audit, či všetko funguje v súlade so systémom.
Certifikačná firma urobí audit dokumentácie systému. Ak je v poriadku, overí dodržiavanie systému v
praxi.
Pri kontrole v praxi sa používa náhodný výber a kontrola, napríklad obchodnej dokumentácie alebo
otázky na náhodne vybraných zamestnancov. Podľa veľkosti firmy, počtu prevádzok a predmetu činnosti
môže trvať 1 až do 50 dní.
Certifikačná firma upozorní na prípadné nedostatky, ktoré treba odstrániť.
Ak je všetko v poriadku, udelí certifikát na tri roky.
Počas tých troch rokov sa každý rok dodržiavanie systému preverí auditom.
Po troch rokoch sa vykoná recertifikácia. Cena orientačne 500 až 6 000 eur podľa veľkosti firmy.
Biznis so značkou kvality
Počet udelených certifikátov na Slovensku
1993 5
1996 135
1999 560
2002 1 544
2005 2 050
2008 3 476
2010 3 895
2011 3 787

2012 4 283
Počet odobratých certifikátov na Slovensku
2006 146
2007 164
2008 331
2009 1 269
2010 338
2011 186
Odvetvia, kde sa certifikát používa najviac
35 % Služby
12,7 % Metalurgia
11,8 % Stavebníctvo
9,4 % Elektrotechnický priemysel
7,7 % Výroba spotrebného tovaru
6,9 % Strojárstvo
16,5 % Ostatné odvetvia
Čo je ISO 9001?
Ak chce slovenská firma obchodovať s firmou v Argentíne, certifikát jej dáva záruku, že argentínsky
partner dodržiava základné pravidlá kvality. Nemusí ich preto overovať na vlastné náklady. Certifikát je
garanciou, že firma dbá napríklad na kvalifikáciu zamestnancov, že sa venuje komunikácii so
zákazníkom či zabezpečeniu zdrojov. Certifikát je svetovo najrozšírenejším overením kvality podniku a je
jednotný pre všetky druhy a veľkosti organizácií. Certifikované podniky audítori pravidelne kontrolujú a v
prípade nedostatkov certifikát odoberú.
Kde je šanca preraziť – top 10 krajín s najväčším rastom dopytu certifikátov*
Španielsko 6 361
Čína 5 819
Francúzsko 2 416
Nemecko 2 269
Portugalsko 2 012
Argentína 1 852
Indonézia 1 393
Švajčiarsko 1 366
Vietnam 1 365
* medziročný nárast počtu vydaných certifikátov (2011-2012)
Zdroj - International Organization for Standardization - ISO Survey, 2012, údaje o ISO 9001, infografika:
HN/M. Záborský
Kto je za QSCert
Spolumajiteľ a riaditeľ firmy QSCert Marcel Šlúch tvrdí, že slovenské firmy majú vo svete šancu preraziť
v netradičných segmentoch a na rozvíjajúcich sa trhoch. Vyštudoval medzinárodný obchod na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Josef Marte z Nemecka má vo firme 20 % podiel.
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71. Nemá na lieky
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 28/05/2014; 22/2014; s.: 20,21,22; zaujalo nás; jb]
Bývalému prezidentovi Michalovi Kováčovi nestačí na liečbu ani renta s dôchodkom
Zrezervy premiéra Roberta Fica Michal Kováč dostal dotáciu 15-tisíc eur. Ak nevie prežiť bývalá hlava
štátu, ako majú vyžiť dôchodcovia, ktorí nikdy neboli prezidentmi a ich deti nerobia v zahraničí na
ambasáde? Osemdesiattriročný Michal Kováč sa pohybuje často na vozíku, má problém vstať a
potrebuje opatrovateľky. Exprezident je na tom zdravotne čoraz horšie. Parkinsonova choroba sa silno
prejavuje na jeho živote. Napriek prezidentskej rente a dôchodku zrejme nemá na drahé lieky a
opatrovateľskú službu. Vláda mu musela pred pár týždňami odklepnúť pomoc vo výške 15-tisíc eur.

Väčšinou doma: Prezident z rokov 1993 až 1998 nás privítal vo svojom dome v bratislavskej Dúbravke.
Sediac pri stole sa s nami rozprával nielen o svojom zdraví, ale aj o rodine. Popíjajúc kávu sa aj
posťažoval. ,,Je to nepríjemné, človek je obmedzený. Aj rozhovory už musím dávať doma. Von chodím
málo, len na prechádzky," vraví bývalá hlava štátu. Kontakt so svetom má najmä cez noviny. ,,Zaujímam
sa o to, čo sa deje. Dennú tlač čítam ráno, to zaberie dosť času. Pomáha mi s tým manželka," hovorí
Kováč. Tá však má tiež zdravotné problémy a po dome sa pohybuje s paličkou. Opatrovateľky sa
striedajú: Choroby, ktoré Kováč má, sa snažia riešiť dve opatrovateľky. Tie sa o neho starajú vo dne aj v
noci. Pohybuje sa naozaj veľmi ťažko. Keď nás chcel zaviesť do obývačky, pri vstávaní od stola mu
musel pomôcť fotograf. Starého pána oslovovala jedna z opatrovateliek pán prezident a jeho manželku
zas pani profesorka. Emília Kováčová totiž dlho pôsobila na Ekonomickej univerzite. Na schodisku od
hlavného vchodu do bytu, keďže ich dom stojí na kopci, je aj špeciálny výťah pre vozík. ,,Už si ani
nepamätám, kedy som bol naposledy na nejakom oficiálnom podujatí. Pán Schuster ma pozýval na
oslavu narodenín, ale nešiel som. Viete, je to nepríjemné, keď niekam prídete, podáte ruku a potom len
sedíte. Nemohol som ísť ani na stretnutie prezidentov V4," dodáva smutne. Dostal peniaze: Práve
nalomené zdravie bolo dôvodom, že premiér Robert Fico priklepol Michalovi Kováčovi na lieky a
opatrovanie 15-tisíc eur. ,,Môžem z toho zaplatiť opatrovateľku, lieky aj zdravotnícke potreby. Všetko je
to veľmi drahé," posťažoval sa. Zaujímavé je, že Kováč pred prezidentskými voľbami podporil práve
Fica. Nie je to prvýkrát, čo dostal dotáciu z verejných peňazí. V roku 2011 mu prispela vtedajšia
premiérka Iveta Radičová. Vyčlenila mu dvadsaťtisíc eur. Vtedy to však bolo na pomoc aj chod jeho
kancelárie. ,,Mám prezidentskú rentu, to je 730 eur. A potom mám dôchodok 560 alebo 680 eur?"
vypočítava bývalý šéf štátu. Prezidentská renta je podľa zákona pred zdanením 995 eur. Žiadny zázrak,
no v porovnaní s obyčajným dôchodcom, ktorý má dôchodok priemerne štyristo eur, je Kováčov
mesačný príjem zhruba 1 500 eur v čistom viac než slušný. Nefunkčný systém: ,,Myslím si, že pán
prezident má krásnu rentu," tvrdí Žofia Lomnická, bratislavská predsedníčka krajskej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Ako dodáva, bežný dôchodca si u nás často rozmyslí, či si vôbec
vyberie všetky predpísané lieky. Zo štyristo eur mu to totiž často ani nevyjde. ,,Exprezidentovu situáciu
asi vyhodnotili tak, že potrebuje dotáciu na starostlivosť," hodnotí gesto premiéra sociologička Sylvia
Porubänová. ,,Je teda jasné, že keď u nás nestačí dôchodok človeku, ktorý bol v najšpičkovejšej funkcii,
tak nemôže nikto vyžiť z dôchodku. Je to však neblahé dedičstvo desiatok rokov našich nízkych miezd a
na tomto je to najmarkantnejšie," vysvetľuje. Podobný názor má aj politológ Ján Baránek. ,,Exprezidenti
v okolitých krajinách majú podstatne vyššie renty. Obvykle si udržiavajú miniaparát, majú napríklad
hovorcu. Bývalý prezident totiž stále reprezentuje. Renta našich exprezidentov je však smiešne nízka a
podobné dotácie sú zas len jednorazové riešenia," domnieva sa Baránek. Na Slovensku aj prezident s
nadpriemerným dôchodkom potrebuje pri zdravotných ťažkostiach finančnú pomoc. Zdravotná
starostlivosť tak zrejme nie je ideálne nastavená. ,,Toto môže byť transparentný príklad jej
nedostupnosti. Ľudia sú odkázaní na pomoc iných alebo neliečenie a predčasnú smrť," krúti hlavou
Baránek. Amnestovaný syn nepomáha: Exprezident Kováč je takmer každý deň cez telefón alebo
internet v kontakte so synom Michalom, ktorého verejnosť pozná najmä z dodnes nedoriešenej kauzy
únosu do Rakúska. V polovici deväťdesiatych rokov ho hľadal Interpol pre podozrenie z finančných
machinácií v kauze Technopol. Otec prezident ho však v decembri 1997 amnestiou omilostil.
Exprezidentov syn v súčasnosti žije v taiwanskom hlavnom meste Tchaj-pej, kde pracuje ako vedúci
Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu. Otcovi však finančne nepomáha a na lieky neprispieva.
,,Platy týchto ľudí v zahraničí nie sú vysoké a on má tri deti, tak má čo robiť," vysvetľuje. Náš zdroj z
diplomatického prostredia odhaduje, že mladý Kováč môže zarábať okolo 7,5-tisíca eur v čistom. Štát
diplomatom tiež prispieva na školné pre deti aj na manželku v prípade, ak nepracuje. Vedúci
zamestnanec má tiež nárok na ubytovanie v objektoch zastupiteľských úradov. Na plat Michala Kováča
mladšieho sme sa pýtali aj ministerstva zahraničných vecí. To však neodpovedalo. ,,Vedúcemu
prislúcha funkčný plat podľa zákona," uviedol Peter Susko z ministerstva. Neuviedol, v akej platovej
triede je Kováč mladší, takže jeho plat sa vypočítať nedá. Potvrdil však, že má nárok na bezplatné
ubytovanie. Syna bol exprezident navštíviť naposledy pred dvoma rokmi. ,,Aj vnučky nás boli pozrieť cez
prázdniny," dopĺňa. Starší syn Juraj ostal na Slovensku a býva pri rodičoch. ,,Pomáha nám," vraví
exprezident. Má aj ochranku: Každý exprezident má nárok aj na služobné vozidlo s pohonnými hmotami
a s ochrankárom. V čase našej návštevy sme ho nevideli. Exprezident býva v peknom, rozľahlom dome,
ktorý zvonku pôsobí oveľa skromnejšie. ,,Splatili sme ho ešte v roku 1983. Nenabalili sme sa vo funkcii,
manžel to bral ako službu krajine," presviedčala nás pani Emília.
(jb)
Renty
Slovensko 995 eur
Maďarsko 5 599 eur
Poľsko 4 979 eur
Česko 2 064 eur
Nemecko 16 583 eur
Mesačné renty pre bývalých prezidentov jednotlivých krajín

Foto:
S manželkou: Kováčovci bývajú v dome v Dúbravke aj so starším synom Jurajom. Ten im pomáha.
Trojka: Pred dvadsiatimi rokmi Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič bojovali proti Kováčovi v úrade.
V pracovni: Okolo Michala Kováča vidno množstvo liekov, ktoré musí pri Parkinsonovej chorobe užívať.
Profesorka: Pani Emília je čipernejšia ako jej manžel, hoci aj ona potrebuje paličku.
Schodisková sedačka: Exprezidentovi robia schody problém, preto má sedačku.
Diplomat: Michal Kováč mladší, na snímke z roku 1999, žije na Taiwane ako diplomat.
V najlepších rokoch: Prezident Kováč na stretnutí s novinármi v roku 1998, keď končil vo funkcii.
V Amerike: S vtedajšou ministerkou zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovou si rozumeli. Nemali
radi Vladimíra Mečiara.
Dom v Dúbravke: Pomerne veľký dom Kováčovci vraj splatili už v roku 1983.
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72. Zodpovednosť za komunikáciu spoločnosti Bayer na Slovensku prevzala
Margareta Gačková
[Téma: Ekonomická univerzita; strategie.sk; 29/05/2014; Redakcia]
Na pozíciu Communication Specialist slovenskej pobočky spoločnosti Bayer nastúpila Margareta
Gačková. Na starosti bude mať internú i externú komunikáciu, produktové ako aj korporátne PR.
Margareta Gačková pôsobí v oblasti marketingovej a PR komunikácie viac ako 13 rokov. Pracovala pre
popredné slovenské agentúry ako špecialista na strategické plánovanie. Venovala sa oblastiam justície,
zdravotníctva, bankovému i nebankovému sektoru. Skúsenosti nadobudla i v oblasti projektov pre
neziskový sektor.
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a odborné vzdelanie si doplnila štúdiom na London
Schoolof Public Relations.
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73. Britský profesor očakáva ústup angličtiny, zachrániť ju môže výpadok prúdu
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 29/05/2014; topky.sk; PR článok]
Pošlite nám tip BRATISLAVA - Angličtina ako dorozumievací jazyk nebude v budúcnosti až taká kľúčová
ako dnes. Jej čiastočný ústup spôsobia informačné technológie, vďaka ktorým sa automatické preklady
a tlmočenie stanú rutinnou súčasťou života človeka.
Myslí si to profesor lingvistiky David Crystal, držiteľ Rádu britského impéria, ktorý vystúpi 6. a 7. júna na
pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave na štvrtom ročníku medzinárodnej konferencie pre učiteľov
angličtiny ELT FORUM.
"Keďže technológie potrebujú elektrinu, angličtina ako dorozumievací jazyk bude potrebná najmä v
prípade výpadku prúdu," vtipkuje Crystal a dodáva, že predpovedať budúcnosť jazykov je ako
predpovedať budúcnosť národov, ktoré ich používajú.
"Jazyky kvitnú alebo upadajú v závislosti od moci ľudí, ktorí nimi hovoria. Politickej vojenskej,
technologickej, ekonomickej, náboženskej či kultúrnej," uzatvára Crystal.
Organizátorom ELT FORUM je Slovenská komora angličtinárov. Hlavným partnerom Asociácia
jazykových škôl SR. Mediálnymi partnermi sú portály Skolskyservis.sk, Uspesnaskola.sk, kníhkupectvo
preskoly.sk a časopisy The Slovak Spectator a Moderná škola.
Zdielať článok na Facebooku
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74. Za účasti hostí z Mexika sa začali Dni mexickej kultúry na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 29/05/2014; teraz.sk; TASR]
Cieľom tohto podujatia je priblížiť záujemcom na Slovensku mexickú kultúru a umenie.
Bratislava 29. mája (TASR) - Slávnostným otvorením výstavy fotografií renomovaného mexického autora
Pedra Meyera v Galérii Villa Rustica v Dome kultúry (DK) Bratislava - Dúbravka sa začal dnes večer 16.
ročník Dní mexickej kultúry na Slovensku. Cieľom tohto, už tradičného podujatia je priblížiť záujemcom
na Slovensku mexickú kultúru a umenie.
Po vernisáži za účasti hostí z Mexika a Slovenska sa v kinosále DK Dúbravka uskutočnil hudobnotanečný program s názvom Čarovné Mexiko. Tanečný súbor Magisterial pod vedením zakladateľky a
umeleckej vedúcej Danky Paštékovej, ktorý už vyše 20 rokov interpretuje na Slovensku mexické tance,
uviedol dnes nový program tancov z mexických štátov Veracruz, Nayarit a Jalisco. Hudobná zložka
Magisterialu - El caminante (Pútnik), ktorá má v súčasnosti 11 členov vrátane dvoch speváčok,
prezentovala mexické piesne a hudbu. Členovia skupiny okrem huslí a gitary hrajú aj na typických
mexických hudobných nástrojoch (guitarrón a vihuela).
Zahraničným hosťom dnešného Mexického večera bola tentoraz kapela Groovattac z Rakúska. Toto
hudobné zoskupenie má za cieľ spájať národy a kultúry. Vo svojom repertoári má hudbu z celej Latinskej
Ameriky a Karibskej oblasti. V Bratislave sa dnes členovia skupiny predstavili blokom mexickej hudby, v
ich podaní však zazneli aj brazílske rytmy a melódie v štýle bosanova.
Program moderovali Peter Rúfus a Danka Paštéková. Vo vestibule DK Dúbravka boli pre návštevníkov
počas dnešného popoludnia a večera k dispozícii turistické informácie a materiály o Mexiku.
Výstava fotografií Pedra Meyera v Galérii Villa Rustica bude pre verejnosť otvorená do 10. júna, vstup je
voľný.
Na dnešnom otvorení Dní mexickej kultúry v Bratislave sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, ktorými
sú občianske združenie Priatelia Mexika v SR, Mexické veľvyslanectvo na Slovensku so sídlom vo
Viedni, Dom kultúry Dúbravka, Ekonomická univerzita v Bratislave, honorárny konzulát Mexika na
Slovensku a Stredoeurópsky dom fotografie.

Späť na obsah

75. Start-up mesiaca: Študentský výstrel
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 31/05/2014; eTREND; Dominik Orfánus]
31.05.2014 | Dominik Orfánus | © 2014 TREND Holding
Nevinný projekt, ktorý mal iba oživiť univerzitné prostredie. Martin Havran s Igorom Revayom, pred
dvomi rokmi ešte ako študenti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doslova
roztancovali slovenské vysoké školy.
Napokon boli Igor ako tvorca nápadu spolu s Martinom sami prekvapení, aký záujem o tanečné kurzy v
študentskej komunite vzbudili. Najmä ak to bolo viac o odreagovaní sa od školských povinností, ako o
naučení sa tancovať.
Ako epidémia
Start-up University Dance Center bol iba výstrel, keď si cez Facebook a zopár plagátov chceli Martin s
Igorom overiť, či by o niečo také, ako sú tanečné kurzy, bol záujem. Na Ekonomickej univerzite, kde sa
ročne premelie okolo desaťtisíc študentov, priniesla ich chabá kampaň zhruba stovku prihlášok, čo
vôbec nečakali. "Hneď sme to išli zapiť," smeje sa M. Havran.
Ako bývalý tanečník spoločenských tancov mal bohaté kontakty na lektorov tanca. Tých, ako aj
študentov z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, následne najímali na kurzy. Odmeňujú ich
individuálne podľa kvality lektora a dĺžky spolupráce. V škole vybavili, že táto "študentská aktivita" bude
mať vhodné priestory buď zadarmo, alebo za symbolické nájomné. Vďaka tomu dokázali cenovku
tanečných kurzov ustrihnúť oproti komerčným o polovicu a dostali sa v priemere na členské 27 eur za
semester.

Po prvom úspešnom semestri sa obaja bývalí tanečníci (Igor sa zaoberal folklórom) zamysleli, či by
podobný model nefungoval aj v iných školách. Postupne sa dohodli na spolupráci s Prešovskou
univerzitou, Trnavskou univerzitou Cyrila a Metoda či Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. A
následne s každou z trinástich najväčších slovenských univerzít a vysokých škôl.
Zaujímavé je, že sa k tomuto projektu ani raz negativisticky nepostavilo vedenie ktorejkoľvek univerzity,
hoci išlo o projekt z inej alma mater. V každej škole má pritom University Dance Center manažéra, ktorý
sa stará o zápisy študentov a organizovanie tanečných hodín. Po celom Slovensku sa na jednotlivých
fakultách desať takýchto "spojok" – tí najšikovnejší si vedia prísť aj k trom stovkám eur mesačne – stará
o voľný čas pre zhruba deväťsto tancuchtivých študentov. Je to približne jedno percento všetkých
vysokoškolákov na Slovensku, vrátane externistov.
"Deväťdesiat percent z toho sú ženy," pokrčí ramenami Igor s tým, že si nemyslí, že aj tá desatina
mužov na kurzoch je tam len kvôli zoznámeniu sa s nežnejším pohlavím. Študentky oceňujú najmä
výhodu, že s jednou permanentkou môžu navštevovať viaceré štýly tanca naraz – či už spoločenské,
latino, hip-hop, obľúbenú zumbu alebo salsu. A to priamo v ich internátoch alebo školách: "Študenti sú
lenivé tvory, musia mať všetko pod nosom, z toho sme vychádzali," hovorí o jednom z atribútov úspechu
tanca na školách Igor.
Hodenie do vody
Na začiatku v roku 2011 predostreli obaja študenti v bufete svoj biznis plán propodnikateľsky
orientovanému prodekanovi Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity Petrovi Filovi a ten ich
povzbudil, nech si to vyskúšajú. Ale bez toho, aby im pomohol hocičo v škole vybaviť: "Povedal, že sme
podnikatelia a musíme si všetko obehať sami," usmeje sa nad "hodením do vody" M. Havran. Do
projektu nepotrebovali spočiatku zainvestovať ani euro. Všetko, čo mali zaplatiť, financovali až z
vyzbieraných peňazí od študentov. Dnes im príde neuveriteľné, že vlastne už ako vyštudovaní inžinieri z
tohto uleteného Igorovho nápadu žijú. Po odčítaní nákladov na lektorov, nájom, techniku, organizovanie
a marketing im zostáva zhruba polovica vyzbieraných peňazí za kurzy, a to pri priemernej cene
semestrálnej permanentky 27 eur.
Za dva roky biznisu s tancovaním si mladíci chod firmy sprocesovali. Najprv ich zastrešovala hlavička
občianskeho združenia, dnes svoje aktivity zahrnuli pod firmu Young. Každý zo zakladateľov má v
podnikaní na starosti niečo iné. Geograficky si Slovensko rozdelili na polovicu a Prešovčan Igor sa stará
o všetky školy od Žiliny a Banskej Bystrice na východ. Pre oboch je riadenie podnikania a ľudí novou
skúsenosťou, väčšou životnou školou ako päťročné štúdium.
M. Havran od pätnástich pracoval. "Bol som zvyknutý, že čo šéf povedal, to som spravil, ani som
nepípol. Teraz si musím vedieť dupnúť, aby sa veci pohli." S niektorými lektormi tanca sa už rozlúčil.
Kvalita sa pri takomto type služby dá zmerať ľahko. Ak na začiatku semestra je na tanečnej hodine 25
ľudí a ku koncu iba päť, tak niečo nefunguje.
Na niektoré časti biznisu pri všetkých povinnostiach mali obaja zakladatelia málo času, tak prijali do tímu
ďalšiu parťáčku Martinu Gallikovú. Medzi liberálnym rojkom Martinom a konzervatívnym realistom
Igorom pôsobí ako vyvažujúci prvok: "My s Martinom sme robili všetko a zároveň nič poriadne,
marketing je pre nás kľúčový, preto sa mu naplno venuje Martina," hovorí Igor.
Takýto projekt kombinuje online s offline reklamou, pričom najviac stále zaberá Facebook. Offline viacmenej iba dotvára imidž. Naposledy tím z University Dance Center podonášal do škôl kusy kmeňov s
nápisom "Nebuď poleno". Imidž UDC budujú aj preto, aby to akákoľvek konkurencia – hoci len na jednej
zo škôl, s ktorými majú podpísané zmluvy na dobu neurčitú – mala ťažšie.
Na Slovensku sa už University Dance Center nemá kam rozširovať, M. Havran a I. Revay uvažujú o
vstupe na české a rakúske vysoké školy. V Česku už kontaktovali univerzity a čakajú ich prvé stretnutia.
"Potrebujeme tam spraviť pilotnú školu a veríme, že sa to rozbehne ako tu," hovorí o kultúrnej blízkosti
M. Havran. Tento rok sa azda odvážia aj do študentmi bohatej Viedne. Prvé kontakty získali aj do
Nemecka. V rozširovaní sa však nechcú ponáhľať. Biznis je ako tanec – netreba to s tréningami prepáliť,
aby to ľudí stále bavilo.
Roztancovaná prednáška
Martin Havran a Igor Revay, zakladatelia University Dance Center, si zaumienili, že svoj start-up
potrebujú atraktívne spropagovať. Ich spoločná kamarátka prišla pred vyše rokom s ideou roztancovať
prednášku. Dali dokopy pár lektorov a študentov tanečnej školy a pod rúškom tajomstva pripravovali
šou, ktorá mala rozpohybovať sálu plnú nič netušiacich študentov. Vytipovali si jednu z povinných
prednášok tretiakov, kde bola najväčšia šanca, že bude veľa študentov. Nevediac o tom, že v sále bude
aj vedenie fakulty, si kamery schovali do nepoužívanej premietacej miestnosti a medzi študentov, kam

sa zamiešali aj prezlečení tanečníci. Vedenie si na prednášku, kde sa mali prezentovať študentské
semestrálne projekty, prinieslo kameramana. Pár minút po jej začiatku pri prejave vyučujúceho začal
tancovať jeden mladík v prvom rade. Učiteľ ho išiel upokojovať, ale vzápätí pribehli dve dievčatá a
šarmantne ho usadili do lavice. Potom začala hrať hudba a ďalší tanečníci z University Dance Center
postupne zhadzovali študentské prevleky až do tanečného trička. Vedenie fakulty a študenti ostali v
nemom úžase, iba pár z nich sa zmohlo na niekoľko vlnivých pohybov do rytmu hudby, pozerajúc na
tancujúcu bandu.
Takú prednášku ešte Ekonomická univerzita nezažila, ohromný potlesk, úsmevy vedenia fakulty. A
marketingovo? Vyše 130-tisíc videní tohto virálneho videa na internete. Do toho publicita, University
Dance Center sa dostalo do všetkých slovenských médií. M. Havran hovorí, že po videu nevideli nárast
záujmu o ich kurzy, pretože semester bol na konci: "Povedomie o značke však išlo dramaticky hore.
Dnes keď prídeme predstavovať projekt, hneď všetci vedia, že to sme my z tej tancujúcej prednášky,"
smeje sa.
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76. Predseda EK na Slovensku
[Téma: Rektor EU; TA3, 21:30; 04/05/2014; Týždeň; z domova; Pavol Kirinovič]
Miroslav Kohút, moderátor: "Oslavu nášho desaťročného pôsobenia v Európskej únii si nenechal ujsť ani
predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Mimochodom, aj on oslavoval rovnaké jubileum.
Predsedom Komisie je totiž presne desať rokov. A veru po príchode na Slovensko toho stihol naozaj
dosť. Stretol sa s našim prezidentom, ale aj so študentmi Ekonomickej univerzity. Jeho kroky počas
návštevy sledoval kolega Pavol Kirinovič."
Pavol Kirinovič, redaktor: "Vzácnu zahraničnú návštevu najskôr privítal prezident Ivan Gašparovič, ktorý
Barrosovi udelil vysoké štátne vyznamenanie."
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Je pre mňa veľkou cťou, že na návrh Vlády Slovenskej republiky, pán
predseda, som vám dneska mohol odovzdať jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Slovenskej
republiky."
José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie: "Som poctený, že som mohol z vašich rúk prijať toto
vyznamenanie a zvlášť v tento čas, kedy oslavujeme desiate výročie od vstupu Slovenska do Európskej
únie. Práve toto je čas, kedy sa môžeme spoločne zamyslieť nielen nad tým, čo bolo, ale aj aká bude
naša budúcnosť."
Pavol Kirinovič: "Potom už kroky predsedu Európskej komisie smerovali na úrad vlády. Práve tam sa už
začalo hovoriť o vážnej ekonomike a politike. Barroso s Robertom Ficom diskutovali najmä o Ukrajine a
Rusku. Situácia u našich susedov má veľký vplyv na celú Európu. Obaja štátnici sa zhodli, že zatiaľ Únia
robí, čo môže."
José Manuel Barroso: "Vyjadrili sme veľké obavy ohľadom situácie na Ukrajine. Budeme ďalej
spolupracovať a budeme sa ďalej snažiť, aby sa dodržiavala ženevská dohoda."
Pavol Kirinovič: "Barroso sa na úrade vlády nezdržal dlho. Ponáhľal sa totiž na ekonomickú univerzitu,
kde si z rúk rektora prevzal titul doctor honoris causa. Stal sa tak tridsiatym držiteľom čestného titulu,
ktorý dostávajú len tie najvýznamnejšie osobnosti. Predseda Európskej komisie pri svojej návšteve
neobišiel ani študentov. Práve im venoval svoju prednášku s názvom Slovensko v srdci Európy."
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77. Štát chce prilákať absolventov zahraničných škôl
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:00; 07/05/2014; Správy RTVS; z domova; Rita Fleischmanová]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "Štát chce na ministerstvá prilákať Slovákov, ktorí študujú na prestížnych
zahraničných univerzitách. Vláda schválila grantový program ministerstva školstva, z ktorého budú môcť
získať štipendium."
Janette Štefánková, moderátorka: "Podmienkou je, že univerzita musí byť v uznávaných rebríčkoch do
dvojstého miesta. Nádejných zamestnancov bude doma čakať lepšie ohodnotenie, ako majú bežní
úradníci v štátnej správe."

Rita Fleischmanová, redaktorka: "Aby mladí získali dobré miesto v štátnej správe s lepším platom, budú
musieť prestížnu univerzitu v dennom štúdiu dokončiť. A zaviazať sa, že svoje pracovné miesto
neopustia najmenej tri roky. Pôjde o rôzne analytické pozície, najmä na ministerstvách."
Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva SR: "Nie tie klasické úradnícke pozície, ktoré ľudia spájajú
s tým, že človek celý deň sedí pri počítači a vypracováva nejaké veci, ktoré napokon tlačí z tlačiarne,
alebo presúva z kancelárie do kancelárie."
Študent 1: "Záležalo by od určitých okolností, ako rodina, potom financie, aký by bol plat a podobne."
Študent 2: "Som Slovák, tak by sa možno aj patrilo vlastne pracovať na Slovensku."
Rita Fleischmanová: "Na prilákanie študentov zo zahraničných univerzít dá štát v tomto roku
osemdesiattisíc eur. Koľko mladých z tejto sumy získa štipendium, zatiaľ nie je jasné."
Michal Kaliňák: "Štát prispeje prostredníctvom tohto štipendijného programu študentom na náklady,
ktoré súvisia so štúdiom samotným, to znamená, že to sa odvíja od životných nákladov, aj od závislosti
od toho, v ktorom štáte študujú."
Rita Fleischmanová: "Lákadlom pre študentov zo svetových univerzít by mali byť aj lepšie platy. Vyššie,
ako platy radových úradníkov, či aj samotného ministra."
Robert Kaliňák, minister vnútra SR (Smer-SD): "Z môjho pohľadu na našom ministerstve som v poradí
asi niekde okolo štrnásteho, až pätnásteho miesta z pohľadu výšky platu, čiže sú odborníci, ktorí sú
lepšie platení, ako minister, čo je dobré. Máme napríklad špecialistov, ktorí absolvovali Oxford.
Špeciálne študijné veci, ktoré sa nám veľmi hodia."
Rita Fleischmanová: "Vládny grant je dobrý krok na zastavenie úniku mozgov, hovorí rektor najväčšej a
najstaršej slovenskej univerzity - Univerzity Komenského."
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: "Aby mali sme určitú, poviem páku na to, ako tých ľudí
stimulovať, aby sa predsa len uplatňovali aj v domácej, poviem správe a nielen teda v zahraničí."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity: "Podľa mojich informácií, o takéto štúdium bude záujem.
Toto opatrenie sa využíva, využíva sa vo veľkej miere napríklad v Číne, v Indii, v Turecku, no a má svoje
efekty pre tieto krajiny, pretože ak sa títo ľudia uplatnia v príslušnej krajine, prináša to efekt."
Rita Fleischmanová: "Študenti, ktorí budú mať záujem o vládne štipendium, dostanú šancu už tento rok.
Ministerstvo školstva chce prvé výberové konanie vypísať už do letných prázdnin."
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