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1. Po zmene peňazí prišli samovraždy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/06/2013; s.: 3; Magazín Víkend; František Múčka]

2. AppsRulezz 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 03/06/2013; 05/2013; s.: 6; Komentáre; Juraj Kováč]

3. MiFID: Určite zvyšuje náklady a možno ochraňuje klienta
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 06/06/2013; Investujeme.sk; Redakcia]

4. Činnosť SARIO bude kontrolovať nový dozorný orgán
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 05/06/2013; Webnoviny.sk; SITA]

5. SARIO bude mať nový dozorný orgán
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 05/06/2013; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

6. Centrum centier
[Téma: Ekonomická univerzita; Forbes; 06/06/2013; 06/2013; s.: 52,53,54; Globálne služby; PETER
MATIJEK]

7. Bežec na dlhé trate
[Téma: Ekonomická univerzita; Forbes; 06/06/2013; 06/2013; s.: 40,41,42; Globálne služby; TATIANA
VAVROVÁ]

8. Prijímačky na Ekonomickú univerzitu štartujú zajtra
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 09/06/2013; Aktuality.sk; SITA]

9. Prišla krásna, ešte krajšia odišla!
[Téma: Ekonomická univerzita; feminity.sk; 06/06/2013; feminity.sk; Mon, Polus City Center]

10. Turecká brutalita znepokojuje Úniu. Inšpiruje sa Fico Erdoganom?
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 07/06/2013; Aktuality.sk; Aktuality.sk/SITA]

11. Na ekonomickej univerzite v Bratislave sa dnes začínajú prijímacie skúšky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 7:00; 10/06/2013; Veľké správy; z domova]

12. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 10/06/2013; 133/2013; s.: 21; Z DOMOVA; JÁN FELIX]

13. Fico sa začal zbližovať so študentmi: Kto chce letieť s premiérom, ruku hore!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 11/06/2013; Čas.sk; Nový Čas, vš]

14. Fico odštartoval nový projekt, vysokošlákov bude brávať na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 11/06/2013; topky.sk; SITA]

15. Fico láka na svoje zahraničné cesty študentov, spustil nový projekt
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 11/06/2013; Správy; SITA]

16. Robert Fico začal brávať vysokoškolákov na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 11/06/2013; Webnoviny.sk; SITA]

17. Fico začal brávať vysokoškolákov na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 11/06/2013; Domáce; SITA]

18. Fico začal brávať vysokoškolákov na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; server.sk; 11/06/2013; server.sk; Redakcia]

19. Premiér odštartoval projekt vzdelávacích ciest pre študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/06/2013; Slovensko; TASR]

20. Na druhé kolo treba prihlášku
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/06/2013; s.: 16; Servis; Jarmila Horáková]

21. Ktorá vysoká škola dáva na prijímačkách druhú šancu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/06/2013; Jarmila Horáková]

22. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 8:00; 11/06/2013; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]

23. Novým šéfom Accace Slovensko je Peter Pašek
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 12/06/2013; TS ACCACE]

24. Slovensko na tom nie je zle
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 13/06/2013; 23/2013; s.: 24,25,26; Rozhovor; Xénia Makarová,
Zuzana Petková]

25. Medzinárodné študentské leto v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 12/06/2013; (as)]

26. Na druhé kolo prijímačiek treba prihlášku
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 14/06/2013; 137/2013; s.: 11; Rodina; or]

27. Medzinárodné študentské leto v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 13/06/2013; 12/2013; s.: 10; Nezaradené; as]

28. Z našej energetiky môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 15/06/2013; Ekonomika; TASR]

29. Z našej energetiky môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 15/06/2013; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]

30. Z našej energetiky vraj môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 15/06/2013; Ekonomika; TASR]

31. Profesor: Z našej energetiky môžu odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 15/06/2013; Ekonomika a firmy; TASR]

32. P.Baláž: Pre našu ekonomiku je odchod investorov z energetiky škodlivý
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 16/06/2013; Ekonomika; TASR]

33. Únia by sa mala zamerať na jadrovú energetiku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/06/2013; Ekonomika - Svet; tasr]

34. Svetová banka má záujem o absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; TRANSPORT a LOGISTIKA; 12/06/2013; 06/2013; s.: 86; Finančné
služby; as]

35. AKTUALITA: Internát Ekonomickej univerzity v Bratislave je v plameňoch
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 17/06/2013; TVnoviny; LP]

36. Hasiči evakuovali študentov: Internát Ekonomickej univerzity zachvátil požiar
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 17/06/2013; Krimi; Plus JEDEN DEŇ/Peter Borko]

37. Horia internáty Ekonomickej univerzity! Hasiči vynášajú študentov, niektorí sú
stále vnútri
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/06/2013; Čas.sk; Čas.sk]

38. Horel internát na Ekonomickej univerzite. Študenti sa učili aj na štátnice
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 17/06/2013; TVnoviny; LP]

39. Hasiči evakuovali študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 18/06/2013; s.: 6b; SLOVENSKO; pb]

40. Výber realitného makléra a výška ponukovej ceny
[Téma: Ekonomická univerzita; mojdom.zoznam.sk; 18/06/2013; mojdom.zoznam.sk; časopis Môj dom
JAGA GROUP]

41. Peter Baláž: Pre slovenskú ekonomiku je odchod investorov z energetiky
škodlivý
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 17/06/2013; energia.sk; TASR 2013]

42. Internáty Ekonomickej univerzity zachvátil požiar. Evakuovali študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/06/2013; Dnes; Aktuálne.sk]

43. Vysokoškolské internáty Ekonomickej univerzity zachvátil požiar. Evakuujú
študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/06/2013; Dnes; Aktuálne.sk]

44. Na internáte v bratislavskej Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/06/2013; Bratislava - Petržalka; Redakcia]

45. Prvá informácia: Požiar na internátoch Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 17/06/2013; noviny.sk; noviny.sk]

46. Internáty Ekonomickej univerzity zasiahol požiar, študentov evakuovali
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 17/06/2013; Krimi; Pluska.sk/nor]

47. Zo slovenskej energetiky môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 17/06/2013; energia.sk; TASR 2013]

48. FOTO: Takto zničil požiar internát Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 18/06/2013; Správy; Pluska.sk/zm]

49. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 10:00; 18/06/2013; Regionálne správy z Bratislavy; z
domova]

50. V noci horeli internáty v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 18/06/2013; Správy RTVS; z domova; Marcela
Kurucová]

51. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 7:00; 18/06/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]

52. Na internáte Ekonomickej univerzity horelo. Evakuovali 193 študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 17/06/2013; TVnoviny; LP / SITA - aktualizované]

53. Študentov z internátu Ekonomickej univerzity evakuovali! Dym spôsobil požiar
sociálnych zariadení
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/06/2013; Čas.sk; Čas.sk]

54. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity! Hasiči museli evakuovať študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/06/2013; Čas.sk; Čas.sk]

55. Horel internát
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 17:00; 18/06/2013; Noviny o 17:00; z domova; Silvia Bartoňová]

56. Horelo na internáte EÚ v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 12:00; 18/06/2013; Správy Rádia VIVA; z domova]

57. V Bratislave evakuovali študentov: Horel internát Ekonomickej univerzity!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 18/06/2013; topky.sk; SITA]

58. Pozrite si reakcie vysoškolákov, ktorí utekali pred požiarom
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 18/06/2013; TVnoviny; TVNOVNY.sk / aktualizované / SITA
- aktualizované]

59. Generali Slovensko posilňuje svoj manažment
[Téma: Ekonomická univerzita; opoisteni.sk; 18/06/2013; redakcia]

60. Horelo v internátoch ekonómov!
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 19/06/2013; s.: 6,7z; ZÁPADNÉ SLOVENSKO A
BRATISLAVA; pb]

61. V noci horeli internáty na Dolnozemskej v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 18/06/2013; Správy STV; z domova; Marcela
Kurucová]

62. Študenti v ohrození: V Bratislave horel internát Ekonomickej univerzity!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 18/06/2013; topky.sk; SITA]

63. Požiar vyhnal študentov do noci
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/06/2013; s.: 6; Bratislava; lut, vju]

64. Na internáte v bratislavskej Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/06/2013; Bratislava - Petržalka; sme.sk, lut]

65. Horel vysokoškolský internát
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 18/06/2013; Televízne noviny; z domova; Marek Gudiak]

66. Požiar na internátoch Ekonomickej univerzity, zachraňovali študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 17/06/2013; noviny.sk; noviny.sk]

67. Na internáte Ekonomickej univerzity v Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/06/2013; Regióny; TASR]

68. Na internáte Ekonomickej univerzity v Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/06/2013; Slovensko; TASR]

69. Vysokoškolský internát Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke v noci
zachvátil požiar
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 7:00; 18/06/2013; Veľké správy; z domova]

70. Horel internát v Bratislave, študentov museli evakuovať
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 18/06/2013; Webnoviny.sk; SITA]

71. Internát Ekonomicky univerzity evakuovali pre požiar, ktorý vznikol na
toaletách
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 18/06/2013; Regióny; SITA]

72. Horel internát
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 18/06/2013; NOVINY TV JOJ; z domova]

73. Požiar v internáte
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 18/06/2013; Správy; z domova]

74. Požiar v internáte
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 18/06/2013; Hlavné správy; z domova]

75. Požiar v internáte
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 18/06/2013; Žurnál; z domova]

76. Na vysokoškolskom internáte na Dolnozemskej ceste horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 18/06/2013; banoviny, TASR]

77. Horel internát
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 12:00; 18/06/2013; Noviny o 12:00; z domova; Silvia Bartoňová]

78. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 7:00; 18/06/2013; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]

79. Aj toto sa dozviete...
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 12:00; 18/06/2013; Noviny o 12:00; z domova; Martin Kovalik]

80. Evakuácia pred štátnicami
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:00; 18/06/2013; KRIMI; z domova; Silvia Bartoňová]

81. Fico aj Gašparovič majú cenu akadémie. Za podporu vedy
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 18/06/2013; Správy; TASR]

82. Akadémia viec ocenila Fica a Gašparoviča
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/06/2013; Slovensko; TASR]

83. Slovenská akadémia vied ocenila za podporu vedy prezidenta i premiéra
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/06/2013; Slovensko; TASR]

84. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 19/06/2013; 141/2013; s.: 21; Z DOMOVA; JÁN FELIX]

85. Po požiari spali len hodinu, ale štátnice zvládli!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 19/06/2013; s.: 8,9b; BRATISLAVA; Klára Horváthová]

86. Plagiátori
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 19/06/2013; 25/2013; s.: 122,123; zaujalo nás; PETER
GETTING]

87. Požiar na vysokoškolskom internáte: Študentky spali hodinu, ale sú bakalárky!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 19/06/2013; Čas.sk; Nový Čas, Klára Horváthová]

88. Úbytok externistov cítia všetky fakulty
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 20/06/2013; s.: 16; Servis; Jarmila Horáková]

89. Prečo je u spoluhráčov čierna ovca?
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 20/06/2013; 142/2013; s.: 8; FUTBAL; RÓBERT ČAPLA]

90. Úbytok externistov cítia všetci (Prehľad: ktoré vysoké školy ešte berú
prihlášky)
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/06/2013; Jarmila Horáková]

91. Šancu na úspech majú lokálne parky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 21/06/2013; Tatiana Jurašková]

92. Šancu na úspech majú lokálne parky
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 21/06/2013; s.: 2; TÉMA HN; TJ]

93. Autá dávajú viac práce, ako sa zdalo
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 22/06/2013; s.: 1,37; Titulná strana; Branislav Toma]

94. Autá dávajú viac práce, ako sa zdalo
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 24/06/2013; Zamestnanie; Branislav Toma, Pravda]

95. Automobilový priemysel zamestnáva takmer desatinu ľudí u nás
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/06/2013; Ekonomika - Slovensko; sita]

96. Automobilky s dodávateľmi dávajú prácu 200-tisíc ľuďom
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 21/06/2013; Zamestnanie; SITA]

97. Automobilový priemysel zamestnáva na Slovensku okolo 200-tisíc ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 21/06/2013; Správy; SITA]

98. Rodinné firmy majú otázniky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Iveta Fodranová]

99. Vláda môže zvýhodniť rodinné firmy
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 18; PODNIKANIE; Vladimír Turanský]

100.

Rodinné firmy majú otázniky

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 23; NÁZORY A ANALÝZY; redakcia]

101.

Rodinný biznis po slovensky. Bez histórie

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 17; PODNIKANIE; Vladimír Turanský]

102.

Dať firme meno rodiny je záruka kvality

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 20; PODNIKANIE; Táňa Rundesová]

103.

Týždeň v regiónoch

[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 21:30; 23/06/2013; Týždeň; z domova]

104.

Čína sa bude kúpať v ruskej rope

[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 21/06/2013; eTREND; eTREND, ČTK, SITA]

105.

My si prácu nájdeme!

[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 24/06/2013; s.: 10,11; Servis; MONIKA KUPŠOVÁ]

106.

Prehľad správ – Zamestnanosť v automobilovom priemysle

[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 21/06/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]

107.

Podporiť rodinný biznis? Asi nie, tvrdí vláda

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Redakcia]

108.

Rodinný biznis po slovensky. Bez histórie

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Redakcia]

109.
Štrukturálne fondy, štátne vzdelávacie programy, finančná gramotnosť
žiakov, digitalizácia - štyri správy zo školstva
[Téma: Ekonomická univerzita; Obecné noviny; 18/06/2013; 25/2013,26/2013; s.: 20; Školstvo; Michal
KALIŇÁK]

110.

Dať firme meno rodiny je záruka kvality

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Redakcia]

111.
Oklamať systém, ktorý kontroluje plagiáty? Pre študentov žiaden
problém
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 25/06/2013; Plus 7 Dní/Peter Getting]

112.

Slovensko turisti neobchádzajú, no nezostanú tu dlho

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 26/06/2013; Lukáš Kvašňák]

113.

Turisti hľadajú dobrodružstvo. Slovensko identitu

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 26/06/2013; Ekonomika a firmy; Lukáš Kvašňák]

114.

Kupujete notebook?

[Téma: Ekonomická univerzita; Báječná žena; 24/06/2013; 26/2013; s.: 20,21; téma; ALENA JURISOVÁ]

115.

Turisti hľadajú dobrodružstvo. Slovensko identitu

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 26/06/2013; s.: 11; HN plus; Ján Kuciak]

116.

Slovensko turisti neobchádzajú, no nezostanú tu dlho

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 26/06/2013; s.: 12; REBRÍČEK HN; Ján Kuciak]

117.

Životopis absolventa vysokej školy zaujme asi štyri firmy

[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/06/2013; s.: 1; Práca a vzdelávanie; or]

118.

SAV si pripomenula 60. výročie založenia

[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 25/06/2013; Tlačové správy; Redakcia]

119.

Autá dávajú viac práce, ako sa zdalo

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 24/06/2013; Zamestnanie; Branislav Toma, Pravda]

120.

Čínske banky v problémoch

[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 27/06/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Tamara Lištiaková]

121.

Prijímačky na Ekonomickú univerzitu štartujú zajtra

[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 09/06/2013; Aktuality.sk; SITA]

122.

Horelo v internátoch ekonómov!

[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 19/06/2013; s.: 6,7z; ZÁPADNÉ SLOVENSKO A BRATISLAVA; pb]

123.

Úbytok externistov cítia všetky fakulty

[Téma: Rektor EU; SME; 20/06/2013; s.: 16; Servis; Jarmila Horáková]

124.
Úbytok externistov cítia všetci (Prehľad: ktoré vysoké školy ešte berú
prihlášky)
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 19/06/2013; Jarmila Horáková]

1. Po zmene peňazí prišli samovraždy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 01/06/2013; s.: 3; Magazín Víkend; František Múčka]
Najhoršie na tom boli tí, čo si v banke zobrali úver a nestihli peniaze minúť, hovorí ĽUBOŠ PAVELKA,
docent na Ekonomickej univerzite v Bratislave
O čom spočívala menová reforma v roku 1953?

To boli vlastne dve menové reformy v krátkom odstupe ôsmich rokov, ktoré spolu súviseli. Prvá bola po
vojne v 1945, keď sa znova spojilo Československo a išlo sa skoncovať so starými peniazmi. Volali ich
fašistické. Nové peniaze sa vytlačili vo Veľkej Británii ešte počas vojny, takže na nich ani nie je dátum.
Nevedelo sa, kedy sa vojna skončí a pustia sa do obehu. Za nové peniaze ste si mohli vymeniť
maximálne päťsto korún. Ten zvyšok ste si museli dať na účty, ktoré sa zmrazili.
Tie peniaze sa už nedali použiť?
Iba veľmi obmedzene, zo sociálnych dôvodov, napríklad na pomník zomretému manželovi, na internát
študujúceho dieťaťa či pri narodení. Z takto zmrazených peňazí Slováci od konca vojny do reformy v
1953 vyčerpali len osem percent. Česi v tom vedeli lepšie chodiť, vyčerpali približne dvadsať percent.
Ako prebehla menová reforma v 1953?
Zo dňa na deň oznámili, že peniaze sa menia za nové. Tie tajne vytlačili v Rusku. Čím viac peňazí ste
mali, tým horším pomerom vám ich zamenili. Napríklad za päťtisíc korún ste dostali tisícku, teda 20
percent, za stotisíc už len päť percent. Zároveň klesli aj ceny, približne na dvadsať percent.
Čiže ak ste mali len päťtisíc korún, o nič ste neprišli.
Asi tak. Ale väčšina ľudí mala viac peňazí. Na účtoch mali od konca vojny zmrazené peniaze, celé
rodinné úspory. Alebo mali celoživotné úspory doma pod vankúšom. Drvivú väčšinu ľudí tá zmena
okradla o to, čo si prácne usporili. Dlhopisy, životné poistky a podobné aktíva, tie skončili na úplnej nule.
Ak si niekto platil poistku dvadsať rokov, nemal z nej ani korunu.
Akú hodnotu malo päťtisíc korún?
Povedzme hodnotu jedného obleku. Alebo plat učiteľa. Baník mal sedemtisíc. Ak mal baník odložený čo
len jeden plat, štát ho okradol.
Keď sa na Cypre znehodnocovali vklady, politici si peniaze previedli preč, prv než došlo k zmene. Bolo
to tak aj vtedy?
Podobne. Papaláši si zriadili vkladné knižky na doručiteľa a na ne si rozdelili peniaze po päťtisíc korún.
Teoreticky mohli mať aj desiatky či stovky knižiek. Nielenže o nič neprišli, ale ešte zarobili, lebo za
päťtisíc premenených na tisíc ste kúpili o niečo viac ako predtým.
Nepovrávalo sa, že sa také niečo chystá?
Pošuškávalo sa o tom, prezieravejší si hotovosť vymenili za tovar na voľnom trhu. No komunisti proti
tomu bojovali. Tesne predtým, ako prišlo k reforme, bolo mnoho obchodov zatvorených, všade sa akože
maľovalo, bola inventúra a podobne. Keď prebehla reforma, zrazu sa na pulty dostal tovar, ktorý bol
zadržiavaný. No predtým ste chodili s peniazmi po meste a nemohli ste za ne nič kúpiť. Luxusný tovar
bol stiahnutý z trhu. Napríklad klavíry či koberce. Do rádia a po obciach dali rozhlasovať, že žiadna
reforma meny nebude. Po nej zasa hovorili, že nová mena bude spojená s rubľom, akože najpevnejšou
menou na svete, a odpúta sa od dolára.
Ak ste mali v banke dlh?
Ten sa prepočítaval pomerom jedna ku piatim, teda najnevýhodnejším kurzom z tých, ktoré sa použili na
výmenu peňazí. Mama mala známu, ktorá si predtým požičala 50-tisíc korún, chcela kúpiť nábytok. Ale
nestihla to, lebo v obchodoch už nič hodnotné nebolo. Takže peniaze mala doma. Nakoniec jej po
reforme celý dlh výrazne narástol, lebo dlh jej prepočítali horším kurzom ako hotovosť.
Ako reagovali ľudia?
Frustrácia bola obrovská, bolo mnoho samovrážd, niekde rabovali úrady a napadli komunistických
funkcionárov. Vyše šesťsto ľudí skončilo v uránových baniach za rozvracanie republiky. Stačilo, že
verejne hovorili, že sa im to nepáči. Napríklad vás zbalil eštebák, ktorý počul, že na ulici nadávate na
menovú reformu a povedal vám, že poďte s nami. Desať rokov vás nikto nevidel, rodina ani nevedela,
kam vás zobrali. František Múčka
© SME Foto sme - tomáš benedikovič
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2. AppsRulezz 2013
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 03/06/2013; 05/2013; s.: 6; Komentáre; Juraj Kováč]
Tento rok sa na shortlisty a do top trojky dostali naozaj kvalitné aplikácie, s dobrým dizajnom, nápadom,
a aj keď nie vždy najoriginálnejšie, predsa dobre zvládnuté a adaptované pre cieľovú skupinu.
V apríli sa konal tretí ročník konferencie Mobile Rulezz 2013. Narastajúce množstvo smartfónov aj na
slovenskom trhu sa niesol v téme konferencie Lucky 2013 for mobile marketing. V aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave sa množstvo výborných spíkrov rozprávalo o svete mobilných aplikácií a
zároveň tu prebiehali workshopy zamerané na vývoj mobilných aplikácií. Ako partneri, tak aj súťažiaci v
národnej súťaži mobilných aplikácií AppsRulezz sme si túto konferenciu nemohli nechať ujsť. Tento rok
sa do AppsRulezz prihlásilo až 166 mobilných aplikácií - veľmi pekné číslo. Vidieť, že tento segment je v
rozmachu. Developeri neustále pracujú a vytvárajú rozličné appky, od absolútne jednoduchých,
zameraných na lokálny trh, až po svetové aplikácie s výraznou pridanou hodnotou, ako je aj aplikácia
Family By Sygic od spoločnosti Sygic, ktorá si odniesla ocenenie App Prix. Z našich prihlásených prác
sme najviac verili aplikácii pre Rádio Expres, ktorá získala viacero ocenení doma aj v zahraničí. Ani z
tejto súťaže neodišla naprázdno, smartfón verzia získala prvé miesto v brandovaných aplikáciách,
shortlist v smartfón aplikáciách a HD verzia druhé miesto v tablet appkách. Aj vďaka nej sme získali
tretie miesto v Orange App Developer roka, hneď za Sygic a eGlu. Novou kategóriou boli aj aplikácie pre
TV, v ktorých bola zatiaľ len osamotená TV SME. Uvidíme, ako sa tento segment bude ďalej vyvíjať, ale
multiscreen prístup k aplikáciám je budúcnosť. Celkovo sa na shortlisty a do top trojky dostali naozaj
kvalitné aplikácie, s dobrým dizajnom, nápadom, a aj keď nie vždy najoriginálnejšie, predsa dobre
zvládnuté a adaptované pre cieľovú skupinu. Do budúcnosti sa teším, že uvidíme viac TV appiek a tiež
aplikácií, plne využívajúcich všetky možnosti zariadení, pre ktoré boli navrhnuté. Vyspelejší a čoraz
výkonnejší hardvér nám poskytuje čoraz väčšie možnosti v oblasti vývoja aplikácií, treba však stále
myslieť na to, že musia riešiť konkrétnu potrebu užívateľa, alebo mu poskytnúť hodnotu, ktorú inde
nenájde.
Juraj Kováč, Creative Teamleader, SCR
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3. MiFID: Určite zvyšuje náklady a možno ochraňuje klienta
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 06/06/2013; Investujeme.sk; Redakcia]
Sme v právnickej epoche – každý každého žaluje. To je dôvod, prečo sa treba chrániť. Ideálne
podpisom, že protistrana so všetkými požiadavkami súhlasí a upozorneniam rozumie. Je pritom jedno, či
ide o mobilného operátora, zdravotnícke zariadenie alebo kúpu nábytku.
Všetci poskytovatelia služieb či výrobkov požadujú od klienta, aby potvrdil, že si prečítal desať či
dvadsať malým písmom popísaných strán plných podmienok, obmedzení, či odvolávok na rôzne zákony
a iné obchodné podmienky. Pritom osoba, ktorá je oproti klientovi, neraz obsah zmluvy vysvetliť nevie.
Klient beztak nemá na výber. Podpis od neho chcú všetci a na porovnávanie zmluvy medzi konkurentmi
nemá čas a ani vedomosti. Vo svete financií sa takéto formuláre nazývajú "ochrana investora". Tieto
formuláre sa vyplňujú z dôvodu platnosti niekoľkých smerníc – MiFID, PRIPs i IMD. Zamerali sme sa na
MiFID a na jeho dodržiavanie v praxi. Navštívili sme niekoľko pobočiek najväčších slovenských bánk a
testovali sme proces pri investovaní do podielových fondov.
Mystery shopping
Pracovníkom bánk sme podsunuli osobu, ktorej investičný profil je skôr konzervatívny. Peniaze chce mať
kedykoľvek k dispozícii, netoleruje pokles pod hodnotu vkladu, no zároveň nevie, kedy peniaze bude
vyberať a tiež ani to, ako sa bude správať pri konkrétnych situáciách na finančnom trhu.
Pokiaľ človek nemá znalosti, ako by mala prebiehať diskusia o investovaní do akéhokoľvek finančného
aktíva, nevidí na rozhovore s bankovým zamestnancom nič zvláštneho. Klient povie, že chce investovať,
bankár mu predostrie ponuku. Skúsenému však musí udrieť do očí, že všetko ide bez zistenia rizikového
profilu, že sa k tomu prikladá žiadosť o bežný účet i platobnú kartu, prípadne sa priloží sporenie spojené
s poistením. Pred neetickým konaním totiž žiadna smernica klienta nechráni.
Investičný dotazník
Vyplnenie jedného MiFID dotazníku tak, aby klient mal priestor premyslieť si odpoveď, trvá v závislosti
od počtu otázok od 5 do 10 minút. Počet otázok a aj ich znenie je slabým miestom regulácie. Žiadna
smernica sa tomuto nevenuje. Preto jednej banke stačia tri otázky, druhá chce šesť odpovedí a tretia
trinásť. Obsahovo sú tiež odlišné. Základ je zistenie času, ktorý peniaze ostanú zainvestované, cieľ
investície a skúsenosti s investovaním. Obšírnejší dotazník zisťuje aj pomer investície k celkovému

majetku, frekvenciu investovania, reakciu na prípadný pokles, vzdelanie i jeho zameranie a vek. Pre
porovnanie: dotazník používaný na americkom trhu pozostáva z 25 otázok, ktoré sú zamerané na vek,
pohlavie, zamestnanie, počet vyživovaných členov domácnosti, vzdelanie, typ zamestnania a tiež na
skúsenosti s investovaním, hypotetické reakcie na konkrétne udalosti na trhu, aktuálne rozloženie
majetku a podobne. Viaceré otázky sa zároveň pýtajú na to isté rôznymi spôsobmi, čoho cieľom je zistiť
skutočný stav. Klient tak na dve až tri rôzne položené otázky musí odpovedať obsahovo rovnakou
odpoveďou, aby sa táto odpoveď brala pri vyhodnocovaní ako jeho skutočný postoj k riziku.
Dôvodom rozličného počtu otázok v bankách je jednoznačne čas potrebný na jeho vyplnenie a možno i
potreba rýchlo presvedčiť klienta alebo si ho udržať dlhodobo – veľa otázok môže odradiť od
investovania, no pri správne stanovenom investičnom profile zase klient nespanikári aj pri prepadoch
trhov.
Počet otázok má vplyv aj na mzdové náklady. Pri 5 až 10 minútach potrebných na vyplnenie jedného
dotazníka a 900 klientoch mesačne ide o jedno nové pracovné miesto. Lenže väčší správca spracuje za
mesiac okolo 5000 pokynov. K tomu treba pripočítať náklady spojené s tvorbou softvéru, tlač formulárov
a podobne. Finančné inštitúcie už dlho upozorňujú, že nové regulácie predovšetkým zvyšujú náklady. A
tie budú vždy prenesené na klienta. Či už v podobe zvýšenej ceny alebo v neposkytovaní služieb v
takom rozsahu, na aký bol klient zvyknutý.
Niekto áno, niekto nie
Testovací investor sa nezameriaval iba na dotazníky, cieľom bolo napríklad aj zistiť, či konzervatívnemu
investorovi ponúknu dynamické riešenie, ak o neho požiada. Vyskytli sa tri situácie. Dynamický fond
fiktívny investor kúpiť mohol, avšak až po podpísaní vyhlásenia, že si je vedomý, že takýto druh produktu
nie je pre neho vhodný. Druhá možnosť bola bizarnejšia – bez problémov a podpisov si ho mohol
zadovážiť. Dotazník sa urobil až následne a napriek konzervatívnym odpovediam bol jeho výsledok
dynamický profil.
V tretej banke sa klient k dotazníku ani nedostal, pretože bankár mu od začiatku ponúkal dva konkrétne
fondy (zo šestnástich fondov v ponuke). Ako je takáto možnosť reálna v čase platnosti MiFIDu?
Jednoducho. Keďže rizikový profil sa u klienta zisťuje len v prípade poskytovania investičnej služby
investičné poradenstvo, tak banka v pobočkách pre bežnú retailovú klientelu neposkytuje investičnú
službu investičné poradenstvo. Teda u klientov nezisťuje ani rizikový profil a klient neabsolvuje ani test
vhodnosti, ktorý sa pri tejto investičnej službe vyžaduje. Aspoň takto znela odpoveď z centrály banky,
kde sa pri investovaní nezisťuje rizikový profil klienta.
Kto je pod ochranou
Výsledok prieskumu je nasledovný: klient podpisuje, že prevzal a oboznámil sa s piatimi dokumentmi, že
im porozumel a že je si vedomý, že sa môžu zmeniť. Tak isto si je vedomý, že s investíciou je spojené
riziko a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Celkovo ide o prevzatie pätnástich strán
odborného textu s odvolávkami na zákony a všeobecné obchodné podmienky. Rozhovor v banke trval
od 30 do 60 minút, pričom vo väčšine prípadov ani minúta nevyšla nazmar. V tomto čase však nie je
zahrnutý čas potrebný na skutočné preštudovanie podpisovaných materiálov. Navyše, ak by klient
podpísanému textu skutočne rozumel, s veľkou pravdepodobnosťou by skôr využíval iné finančné
nástroje, než sú podielové fondy. Vo formulároch sa píše napríklad o REPO obchodoch, warrantoch,
jedno- a dvojbariérových opciách, certifikátoch, pákovom efekte, … a vyskytujú sa tam pojmy ako
Custodian, strike price, spotový kurz, čas do exspirácie, forward, swap, futures, emisné kvóty, … pričom
treba odhliadnuť od toho, že v texte sa používajú pomerne často rôzne skratky, ktoré treba dešifrovať.
Určite sa nájdu oblasti, kde je človek chránený bez toho, aby o tom vedel – energetika, farmácia, jadrový
dozor… Dôvodom súčasnej regulácie je skôr reakcia, ktorú mali finančné inštitúcie na vývoj na
finančnom trhu. Zložitosť finančných produktov bola až taká vysoká, že spôsobila finančnú krízu. Keď sa
v týchto produktoch nevyznali ich samotní tvorcovia, nemožno to požadovať od bežných klientov. To bol
dôvod, prečo sa zaviedli rôzne predzmluvné informácie, na základe ktorých by sa klienti mohli
kvalifikovane rozhodnúť. No najväčší problém tkvie práve v individuálnom investorovi, presnejšie v jeho
schopnosti prijímať poskytované informácie a vedieť ich vyhodnotiť.
Reálny dosah ochrany investora meraný napríklad v podobe počtu sťažností sa neeviduje. Tvoria sa
dopadové štúdie pred zavedením určitej regulácie, skutočný dosah na sektor napríklad po piatich rokoch
od jej zavedenia sa však už nemeria. A merať nefinančné benefity, ktoré získali zavedením smernice
samotní klienti, je už nereálne. Nikto sa teda nedozvie skutočnú úsporu, pre ktorú sa regulácia tvorila.
Napríklad, koľko peňazí klienti ušetrili tým, že neinvestovali do nástrojov, ktoré im nie sú určené.
Budúcnosť je jasná?
Pri vstupe do bazénu zatiaľ nik neoveruje, či dotyčný človek vie plávať. V budúcnosti možno bude
musieť podpísať niekoľko formulárov a v prípade, že sa bude utopí, tak plavčík preukáže, že ho o
všetkých možných rizikách informoval a za utopenie nebude zodpovedný. Účastníci finančného trhu

ironicky poznamenávajú, že onedlho bude musieť pre množstvo smerníc upravujúcich financie vzniknúť
smernica, ktorá by ich všetky upravovala. Pri takomto množstve regulačno-ochranných formulárov a
alibizmu poskytovateľov finančných služieb je možno namieste aj otázka, či by ľudia nemali vrátiť svoje
občianske preukazy.
O čom je MiFID
Podstata smernice MiFID spočíva v zatriedení klientov do kategórií, povinnostiach finančnej inštitúcie
poskytnúť záujemcovi o jej produkty a služby najlepšie podmienky (best execution), povinnostiach
pristupovať individuálne ku každému klientovi (na základe informácií, ktoré klient sám oznámi), zvýšení
transparentnosti a kvalitných vnútorných kontrolných mechanizmov, ktoré majú okrem iného zabezpečiť
aj predchádzanie konfliktu záujmov.
Podľa smernice sa klienti rozdeľujú do troch kategórií: oprávnená protistrana, profesionálny klient a
neprofesionálny klient. V prípade oprávnenej protistrany ide o finančné inštitúcie, štátne orgány,
centrálne banky, medzinárodné finančné organizácie a aj obchodné spoločnosti, ktoré majú splnené dve
z nasledujúcich troch podmienok: celková suma majetku viac ako 20 mil. eur, ročný obrat aspoň 40 mil.
eur a vlastné zdroje minimálne vo výške 2 mil. eur. Za profesionálneho klienta sa považuje obec, vyšší
územný celok, územný celok iného štátu alebo právnická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je
investovanie do finančných nástrojov, vykonávajúcu transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere
alebo iné obchody na účely financovania. Všetky ostatné osoby sa považujú za neprofesionálne a týmto
osobám sa poskytuje najvyšší stupeň právnej ochrany. Ten sa týka rozsahu poskytovaných informácií a
upozornení na riziká. Zároveň platí, že neprofesionálny klient môže požiadať o preklasifikovanie do
kategórie profesionálneho klienta a naopak.
Preklasifikovanie do inej kategórie má vplyv napríklad na rozsah ponuky finančných nástrojov no
zároveň aj na práva priznané iba klientom v kategórii neprofesionálny klient. Platí to tak pre všetky alebo
aj iba pre niektoré poskytované služby a obchody.
Autori pôsobia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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4. Činnosť SARIO bude kontrolovať nový dozorný orgán
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 05/06/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu SARIO bude mať šesť členov. Minister
hospodárstva Tomáš Malatinský by ich mal vymenovať do konca júna.
BRATISLAVA 5. júna (WEBNOVINY) - Tretie stretnutie Rady vlády pre podporu exportu a investícií
prinieslo prvé reálne výsledky. Jej členovia v stredu diskutovali prevažne o zmenách v činnosti
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Členovia rady navrhli vytvorenie dozorného orgánu, ktorý by mal kontrolovať činnosť SARIO.
Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu SARIO bude mať šesť členov.
Štyria z nich budú zastupovať premiéra a príslušných ministrov, ďalší dvaja podnikateľskú sféru. Členov
by mal vymenovať minister hospodárstva Tomáš Malatinský vymenovať do konca júna.
Dozorný orgán aj v agentúre pre cestovný ruch
"Rada bude mať dostatočne silné kompetencie, vrátane návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa,"
povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. "Treba sa sústrediť na to, aby sme využili ten
potenciál, ktorý má, teda aby nesuplovala aktivity rezortov, ale aby sa sústredila na tie oblasti, ktoré
nemá na starosti žiadne z ministerstiev," dodal.
Dozorný orgán by mala získať aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Členom rady sa totiž
nepáči fakt, že agentúru momentálne spravuje ministerstvo dopravy, no jej aktivity sa dotýkajú aj
ostatných rezortov. Práve v tom by mal pomôcť nový dozorný orgán. "Agentúra nemôže byť úspešná v
situácii, keď Slovensko nemá reálnu stratégiu cestovného ruchu. Dvadsať rokov existencie Slovenska je
dvadsať rokov premrhaných príležitostí, lebo vzhľadom na náš potenciál a na to, ako sme ho využili, je
to na zaplakanie," skonštatoval Lajčák.
Treba podporiť domácih podnikateľov
V stredu sa diskutovalo aj o financovaní agentúry. SACR totiž doteraz využívala európske prostriedky,

no onedlho sa bude pravdepodobne musieť spoľahnúť na zdroje štátneho rozpočtu. Členovia rady sa
zaoberali aj analýzou zahraničného obchodu Slovenska v minulom roku. "V tých globálnych číslach sme
sa polepšili, pravdou je, že tie veľké čísla robia nadnárodné koncerny. Teraz treba tú politiku trochu
diverzifikovať a podporiť aj našich podnikateľov," povedal minister hospodárstva Tomáš Malatinský.
Rada vlády pre podporu exportu a investícií zasadala prvý raz v marci, o jej vytvorení rozhodla vláda
ešte koncom minulého roka. Jej členmi sú zástupcovia štátnej správy, podnikateľského aj akademického
sektora. Šéfuje jej minister zahraničných vecí a minister hospodárstva, svoje zastúpenie tu však má aj
rezort financií, pôdohospodárstva, dopravy, školstva aj ministerstvo kultúry.
V rade sedia aj zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej akadémie vied,
Ekonomickej univerzity, ale aj Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch a Eximbanky.
Popis foto: SARIO
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5. SARIO bude mať nový dozorný orgán
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 05/06/2013; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu SARIO bude mať šesť členov. Minister
hospodárstva Tomáš Malatinský by ich mal vymenovať do konca júna.
Tretie stretnutie Rady vlády pre podporu exportu a investícií prinieslo prvé reálne výsledky. Jej členovia
v stredu diskutovali prevažne o zmenách v činnosti Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO).
Členovia rady navrhli vytvorenie dozorného orgánu, ktorý by mal kontrolovať činnosť SARIO. Rada pre
strategické riadenie, koordináciu a kontrolu SARIO bude mať šesť členov. Štyria z nich budú zastupovať
premiéra a príslušných ministrov, ďalší dvaja podnikateľskú sféru. Členov by mal vymenovať minister
hospodárstva Tomáš Malatinský vymenovať do konca júna.
"Rada bude mať dostatočne silné kompetencie, vrátane návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa,"
povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. "Treba sa sústrediť na to, aby sme využili ten
potenciál, ktorý má, teda aby nesuplovala aktivity rezortov, ale aby sa sústredila na tie oblasti, ktoré
nemá na starosti žiadne z ministerstiev," dodal.
Dozorný orgán by mala získať aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Členom rady sa totiž
nepáči fakt, že agentúru momentálne spravuje ministerstvo dopravy, no jej aktivity sa dotýkajú aj
ostatných rezortov. Práve v tom by mal pomôcť nový dozorný orgán. "Agentúra nemôže byť úspešná v
situácii, keď Slovensko nemá reálnu stratégiu cestovného ruchu. Dvadsať rokov existencie Slovenska je
dvadsať rokov premrhaných príležitostí, lebo vzhľadom na náš potenciál a na to, ako sme ho využili, je
to na zaplakanie," skonštatoval Lajčák.
V stredu sa diskutovalo aj o financovaní agentúry. SACR totiž doteraz využívala európske prostriedky,
no onedlho sa bude pravdepodobne musieť spoľahnúť na zdroje štátneho rozpočtu. Členovia rady sa
zaoberali aj analýzou zahraničného obchodu Slovenska v minulom roku. "V tých globálnych číslach sme
sa polepšili, pravdou je, že tie veľké čísla robia nadnárodné koncerny. Teraz treba tú politiku trochu
diverzifikovať a podporiť aj našich podnikateľov," povedal minister hospodárstva Tomáš Malatinský.
Rada vlády pre podporu exportu a investícií zasadala prvý raz v marci, o jej vytvorení rozhodla vláda
ešte koncom minulého roka. Jej členmi sú zástupcovia štátnej správy, podnikateľského aj akademického
sektora. Šéfuje jej minister zahraničných vecí a minister hospodárstva, svoje zastúpenie tu však má aj
rezort financií, pôdohospodárstva, dopravy, školstva aj ministerstvo kultúry. V rade sedia aj zástupcovia
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení,
Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej akadémie vied, Ekonomickej univerzity, ale aj
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a
Eximbanky.
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6. Centrum centier

[Téma: Ekonomická univerzita; Forbes; 06/06/2013; 06/2013; s.: 52,53,54; Globálne služby; PETER
MATIJEK]
Organizmus poskladaný z troch desiatok centier zdieľaných služieb si IBM na Slovensku buduje už
takmer celé dve desaťročia.
PETER MATIJEK
Keď slovenské IBM v auguste 2010 podpísalo s developerom HB Reavis kontrakt na prenájom siedmich
poschodí (s rozlohou 8 500 štvorcových metrov) vo výškovej budove bratislavského Apollo Business
Centra II, znamenalo to biznisové sťahovanie roka. Jedna z prvých západných firiem na Slovensku tu
pôsobí prakticky od pádu železnej opony. Po dvoch desaťročiach sa z Polusu do Apolla presúvala ako
veľký hráč nielen v IT, ale aj v celoslovenskom meradle: už vtedy išlo o spoločnosť s približne štyrmi
tisíckami zamestnancov. Výrazná väčšina z nich pracovala a pracuje v medzinárodných centrách
zdieľaných služieb, od roku 2003 zastrešených organizáciou IBM International Services Centre (IBM
ISC). Tunajšie medzinárodné centrá majú bohatú históriu; prvým sa stalo už v roku 1994 kompetenčné
centrum Catia. Staralo sa o líniu firemného softvéru pre priemyselný dizajn špecializovanú na životný
cyklus zariadení (PLC). Softvér vyrábaný firmou Dassault, ktorý umožňuje virtuálne trojrozmerné
interaktívne navrhovanie a údržbu strojov či stavieb, distribuuje IBM celosvetovo od 80. rokov.
Bratislavské Catia Centre hralo v regióne CEEMEA (stredná a východná Európa, Blízky východ a Afrika)
multifunkčnú úlohu - bolo strediskom podpory predaja, technickej podpory aj marketingu. Mladším
čitateľom sa možno oplatí vysvetliť, že polovica 90. rokov bola v IT obdobím, keď sa ešte len rozbiehala
novinka s názvom ,,world wide web" a hitom komunikačnej technológie bola esemeska. V týchto
pionierskych časoch pracovalo v celom IBM na Slovensku menej ako sto ľudí. Ďalšie centrum, rovnako
spojené s PLC technológiou, začalo fungovať v roku 1995.
Pod jednu strechu
Veľký krok k systému viacerých špecializovaných, ale kooperujúcich centier, urobilo slovenské IBM v
roku 2000. V tom čase hľadalo svetové vedenie koncernu vhodné krajiny pre zdieľané služby. Okrem
politickej a ekonomickej stability, dostupnosti a ceny pracovnej sily či technickej infraštruktúry hrala v
prospech Slovenska aj výhodná poloha, keďže stredoeurópsky čas umožňuje globálnej firme počas dňa
komunikovať s celým svetom. Od roku 2000 slúžila Bratislava regiónu CEEMEA v oblastiach ako
realizácia objednávok, fakturácia pohľadávok, či služby zákazníkom a obchodníkom. Ďalšie centrá,
zamerané na podporu obchodných partnerov, správu hmotného investičného majetku globálneho IBM,
uvádzanie nových produktov na trh a podporu dodávky pamäťových zariadení a hardvéru, pribudli do
konca roka. V tom čase pracovalo v IBM už vyše sto ľudí. Keď IBM v roku 2003 založilo samostatnú
organizáciu, International Services Centre (ISC), bola prvým ,,agregovaným" centrom služieb veľkej IT
firmy na Slovensku. Trinásť jej súčastí zamestnávalo takmer 300 ľudí, pribudlo centrum ibm.com,
zamerané na podporu internetového predaja, rozšírili sa činnosti ako treasury a špecializovaný
accounting. Súčasná podoba služieb v slovenskom IBM sa dotvorila okolo roku 2010 - vtedy pracovalo
pod IBM ISC až 32 centier. Tu už má zmysel hovoriť skôr o celých skupinách či rodinách centier, ako o
jednotlivých hráčoch v systéme. ,,Šírka záberu v Bratislave je skutočne skvelá," hovorí výkonný riaditeľ
ISC Alan Knight. ,,To je aj náš silný argument pri prijímaní ľudí. Vieme ponúknuť veľa možností, ako
kariérne stúpať a pritom zostať v tunajšej organizácii."
Zdieľanie v rámci zdieľania
V bohato obsadenej strednej Európe fungujú v rámci IBM centrá okrem Bratislavy aj v Brne, Krakove,
Budapešti, Bukurešti, Sofii, Székesfehérvári a Záhrebe. V Budapešti funguje IBM back-office a call
centrum, riešia tu aj HR problematiku, accounting a financie. Pred minuloročným príchodom do
Bratislavy viedol Knight takmer päť rokov jedno z budapeštianskych centier. ,,Keď som prišiel do
Bratislavy, naozaj sa mi otvorili oči," hovorí. ,,Objem, ale najmä škála služieb, ktoré organizácia
poskytuje, ma skutočne ohromili. V Budapešti som pracoval so 450 zamestnancami, komplexnosť
nechýbala ani tam. Tunajší rozsah aktivít centra je však masívny." Nad organizáciou, ktorá vyrástla
postupným rozširovaním jednotlivých častí, buduje Knight manažérsky ,,dáždnik". V rámci sektoru
zdieľaných služieb kladie dôraz na vnútrofiremnú komunikáciu, čo je vlastne opäť len - zdieľanie. ,,Ak
prídu napríklad finančníci s dobrým nápadom, je potrebné vyskúšať, či by mohol fungovať aj v
administratíve," opisuje. Ide o to, aby zamestnanci na vymieňanie poznatkov mali vhodné príležitosti,
aby sa na to ,,nezabudlo". Pozitíva užšieho prepojenia však prídu postupne, organicky, nie je ich podľa
Knighta možné vopred narysovať. ,,Úspory z rozsahu len vďaka tomu, že sa vydáte na nejaký vopred
predpísaný chodníček, asi nedosiahnete."
Hľadá sa: angličtina, španielčina, hebrejčina...
Rozmanitosť štruktúry IBM ISC môžeme ilustrovať napríklad aj ponukami pre uchádzačov o
zamestnanie z februára 2013. Voľné boli (napríklad) pozície ako administratívny zamestnanec so

znalosťou angličtiny a schopnosťou komunikovať a riešiť objednávky či faktúry v hebrejskom jazyku,
metodik a analytik finančného trhu so znalosťami angličtiny a španielčiny, prípadne odborný
zamestnanec obchodu s angličtinou, ruštinou a ukrajinčinou, pripravený komunikovať s oddeleniami
predaja na Ukrajine a v Rusku. Údaje o počte pracovníkov IBM ISC spoločnosť nezverejňuje. Ojedinelá
výnimka pochádza z októbra 2008. Firma vtedy obsadzovala 200 pracovných miest a uviedla, že od roku
2000 sa stav v centrách na Slovensku rozrástol na 2 600 ľudí. Podľa neoficiálnych odhadov dosahoval v
septembri 2009 stav už 3 101 zamestnancov a celkový počet zamestnancov IBM Slovensko a IBM ISC
spolu sa blížil číslu 3 600. Niektorí analytici, ako IT Asociácia Slovenska či agentúra SIMS odhadovali v
roku 2011 stav zamestnancov v ISC až na úrovni 4 200 ľudí. Podľa údajov amerického ministerstva
zahraničných vecí možno v tomto roku v prípade IBM na Slovensku hovoriť o ,,približne 4-tisíc
zamestnancoch", tu však ide o číslo, ktoré zahŕňa aj IBM Slovensko. Podľa oficiálnych údajov IBM
dosahuje aktuálny podiel cudzincov v bratislavskom ISC 15 percent, pracuje tu 69 národností, 49
percent manažérskych postov patrí ženám. ,,Pre tento región je bohatá jazyková výbava typická," hovorí
Knight. ,,Fungovaniu služieb prajú najmä kozmopolitné mestá s viacerými národnosťami. Ak u nás
vojdete do miestnosti, ktorá pracuje na podpore pre konkrétnu krajinu, cítite sa, akoby ste sa v tej krajine
zrazu ocitli." Pestré národnostné zloženie pochopiteľne prináša občas firme aj prácu navyše, napríklad
pri vybavovaní víz pre zamestnancov z niektorých krajín Blízkeho Východu či Ázie. Pre veľkého
zamestnávateľa v globálnych službách je nevyhnutnosťou dlhodobá spolupráca s univerzitami. IBM ISC
má dohodu o spolupráci s bratislavskou Ekonomickou univerzitou, s Fakultou manažmentu UK a
košickou Technickou univerzitou od roku 2008. Spolupráca zahŕňa stáže, spoločné prednášky,
konzultácie pri diplomových prácach, vzdelávanie učiteľov (program Teach Your Teacher) či deň
študentov vo firme. Celkovo má IBM uzavreté partnerstvá so siedmimi univerzitami. Názvy firemných HR
programov ako ,,Po štátniciach bež do IBM", prípadne ,,Ostreľovaný absolvent" hovoria samy za seba.
Vývoj stavu zamestnancov je podľa vyjadrenia IBM ,,veľmi ťažké predikovať, nakoľko závisí od
aktuálnych požiadaviek zákazníkov a prebiehajúcich projektov. Rastie však počet zamestnancov na
pracovných pozíciách s vyššou pridanou hodnotou." Akokoľvek sa bude vyvíjať sektor medzinárodných
služieb, či európska ekonomika, hlavným motorom, ktorý poháňa technologické firmy ako IBM, sú
inovácie, a najmä tie prevratné. V posledných rokoch je určite najznámejšou superpočítač Watson,
schopný generovať odpovede na otázky položené v ľudskom jazyku. Predvlani sa zviditeľnil úspešným
súbojom s americkými šampiónmi vedomostnej súťaže Jeopardy. Technologickí pesimisti po nej začali
uvažovať, či Watson alebo nejaký jeho nástupca raz nebude schopný zaútočiť na pracovné pozície v
sektoroch ako napríklad médiá či call centrá. Hypotetickú otázku vyrieši Knight s istotou: ,,Základným
prínosom Watsona je biznisová analytika a tá ľuďom vždy len pomáha. Problematika počítačov v call
centrách sa nás v podstate ani netýka: v IBM ISC call centrá vlastne veľmi zastúpené nemáme, takže to
je bezpredmetné. A okrem toho, neexistuje spôsob, ako by sa dali nahradiť moji ľudia."
Medzinárodné centrá IBM a ich funkcia
Najviac zamestnancov IBM ISC, zhruba 30 percent, rieši celé spektrum finančných procesov - od
účtovníctva podľa amerického štandardu GAAP, cez kontroling, plánovanie, rozpočtovanie, predpovede,
uzávierky, mzdy, tržby až po alokáciu zdrojov. V ďalšej skupine centier riešia zamestnanci slovenského
ISC pre globálne IBM a jeho klientov manažment dodávateľského reťazca (fakturovanie, cenové ponuky
a pod.). Iná skupina, centrá Business Process Delivery, podporuje externých zákazníkov, rodina Global
Account poskytuje technickú podporu pre CEEMEA, skupina Global Sales Operation rieši obchodné
analýzy a podporu obchodných tímov. Takzvaný Deal Hub pripravuje zmluvy a ponuky pre obchodné
tímy a partnerské organizácie. Príkladom novšieho centra je GWPS, ktoré tvorí webové stránky
pobočiek IBM. Obchodnej podpore a zákazníckym vzťahom sa venuje 28 percent zamestnancov IBM
ISC, 16 percent pracuje v účtovníckych oddeleniach, 12 v IT centrách, deväť v servisných centrách a päť
v ďalších podporných centrách.
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7. Bežec na dlhé trate
[Téma: Ekonomická univerzita; Forbes; 06/06/2013; 06/2013; s.: 40,41,42; Globálne služby; TATIANA
VAVROVÁ]
Prešiel servisnými centrami v Írsku aj na Slovensku, pracoval najskôr pre IBM a teraz pre Dell. Pavol
Varga prežil väčšinu kariéry vo veľkých korporáciách. Len na začiatku, po Ekonomickej univerzite, na
chvíľu zabŕdol do médií. No keďže, ako vraví, jeho ihrisko bolo vždy väčšie ako Slovensko, rozhodol sa
pre cestu do Dublinu. Dvíhať telefóny v call centre, to bolo prvé zadanie.
TATIANA VAVROVÁ
Aká bola práca v Dubline?
Bol som tam tri roky, začal som na helpdesku pre zákazníkov hovoriacich po nemecky. Neskôr som

prešiel na ďalšie pozície, vo všetkých prípadoch však išlo o telefonický predaj. Čakal som, že pracovné
nasadenie bude oveľa vyššie, išiel som tam s predstavou, že na Západe ľudia musia pracovať oveľa viac
ako tu, ale nebolo to tak. Nemal som problém s vyžadovaným výkonom. Problémom bolo skôr počasie,
to bolo ťažké. A tiež fakt, že je to ostrov, človek si nemôže len tak sadnúť do auta a odviezť sa do inej
krajiny. To je pre nás Stredoeurópanov ťažké. Aj to prispelo k tomu, že som sa v roku 2003 vrátil. Tu
som nastúpil do začínajúceho Dellu.
Ako vychádza vaše porovnanie oboch miest?
Z pohľadu typu práce to ťažko porovnávať, lebo IBM má v írsku sales and customer center, teda všetko,
čo sa týka priamo zákazníkov pre európske krajiny v oblasti predaja a podpory. Tu v Bratislave je už
predaj v menšine, medzičasom tu máme skôr činnosti, ktoré majú nadeurópsky význam. Znie to
nadnesene, ale naozaj je to tak. Napríklad reporty, ktoré si Michael Dell pozerá ráno, sa vyrobili deň
predtým v Bratislave. Máme tu už niektoré takzvané headquarter funkcie, ktoré sa zabezpečujú iba v
Bratislave.
Iný bol, predpokladám, počet cudzincov, ktorý pracoval tam a ktorý je tu.
Íri majú výhodu v tom, že vedia angličtinu. A v ich povahe je, že cudzincov berú úplne bežne. Na
Slovensku sa to podľa mňa už tiež zmenilo, ale v 90. rokoch to bolo iné, vtedy tu nebolo ešte veľa ľudí
zo zahraničia. Aj teraz sa na mnohých miestach nedohovoríte po anglicky. V Bratislave sa vraj už dá
prežiť aj bez znalosti slovenčiny, ale nejaký bohatý život to asi nebude.
Je rozdiel v tom, čo sa od ľudí vyžaduje v Dubline?
Na porovnateľných pozíciách sú porovnateľné nároky. Ide o globálne firmy, ktoré majú svoje štandardy a
tie treba naplniť kdekoľvek. Moje nasadenie sa prirodzene zvýšilo tým, že som prešiel na iné pozície.
Najskôr som bol team lídrom obchodníkov pre koncových zákazníkov, potom manažérom pre malé
firmy. Potom som si doprial ,,luxus", rok neplateného voľna, študoval som MBA vo Francúzsku. Keď som
sa vrátil, prešiel som do oblasti ľudských zdrojov. A po pár rokoch som znovu prešiel do obchodu, od
roku 2010 som sa stal generálnym manažérom lokálneho obchodu pre Rakúsko a neskôr aj pre
Slovensko. V tíme mám asi 60 ľudí. Takže viem, že človek sa musí fungovaniu korporácie vedieť
prispôsobiť. Sú isté veci, ktoré nejdú zmeniť, v našom jazyku sú to ,,no-go".
Napríklad?
Vo veľkých firmách sú procesy, ktoré človek môže vnímať ako niečo, čo mu strpčuje život. Ale tie
vnášajú poriadok do možného chaosu. To človek musí pochopiť. Stáva sa, že ak príde z malej firmy,
nevie sa tomu prispôsobiť a neohreje sa vo firme príliš dlho. Alebo príklad zo života - ak teraz beriem
napríklad ľudí na obchod, ponúknem im služobné auto istej značky a typu, ktoré Dell vysúťažil centrálne
pre celú Európu. Ten človek si môže vybrať nanajvýš farbu alebo to auto odmietnuť.
Ako vychádza Slovensko z platového porovnania s Dublinom?
V Írsku sú vyššie platy, ale aj vyššie dane a vyššie životné náklady. Ale nie je to iba o tom. Kvalita života
je tu úplne iná. Ide o veci, ktoré človek ocení, až keď niekam odíde.
Líšia sa výraznejšie platy medzi centrami tu na Slovensku?
Rozdiely sú minimálne. V záujme každého z nás je, aby sme boli konkurencieschopní. Aby nikto nešiel
príliš nad alebo pod trh. Ak by sme sa snažili lákať ľudí od konkurencie príliš vysokými platmi,
pravdepodobne by prišla nejaká odveta. Sme na malom trhu, shared services sa koncentrujú v
Bratislave, v malom meste, kde o sebe všetci všetko vieme. To je rozdiel oproti Dublinu, ten je oveľa
väčší. Malosť tohto trhu zároveň znamená, že narážame na jeho možnosti. Už by sa tu nedali založiť
ďalšie tri veľké centrá. Nie je tu toľko kvalitných zamestnateľných ľudí. Zatiaľ to však ide, ľudí dokážeme
nájsť. Alebo ich doviezť, máme napríklad ľudí zo Škandinávie, lenže to už zaberie viac času. Bratislava
už dávno nie je pre Dell nízkonákladovou lokáciou. Skôr centrom so strednou, respektíve s nižšou
strednou úrovňou nákladov. Začínali sme skôr s elementárnejšími pozíciami kontaktného centra a vtedy
tu ešte neexistovala taká veľká konkurencia na pracovnom trhu. To sa zmenilo, ale Dell sa posunul o
dosť vyššie v reťazci, takže ponúkame komplexnejšie pozície. Tie často vyžadujú vyššie vzdelanie a
prax.
Aká je vo firme fluktuácia?
Je tu niekoľko jasne odlíšiteľných fáz. Najskôr odchádzajú ľudia už v prvých pár mesiacoch, v skúšobnej
lehote, potom je to do roka stabilné. Najhoršie je to vo fáze medzi jedným rokom a tromi. Ak toto ,,temné
údolie" človek prežije v spokojnosti, spozná firmu, potom sa už stabilizuje. Skôr mení prácu interne, ja

sám som za tie roky mal šesť rôznych pozícií. To je tu bežné. Je to na iniciatíve ľudí, firma človeka
nevedie stále za ruku. Skôr je to o tom - toto je voda, je studená, a ty plávaj. Je v tom do istej miery
riziko, ale samozrejme, riadené.
Keďže pre vás je zmena bežná, čo plánujete ďalej, zostať na Slovensku, alebo sa v rámci programov
rotácií dostať do zahraničia?
Neviem. Džob, ktorý teraz robím, som chcel. A viem si predstaviť, že ho ešte dlho budem chcieť robiť,
stále sa učiť a rásť. Na Slovensku aj v Rakúsku sme stále dosť malí na to, aký potenciál má Dell a aký
má potenciál trh. Asi prvý raz v živote sa nepozerám na ďalší krok. Som tu a učím sa. Ale nevylučujem
ani odchod von. Vždy som si hovoril, že moje ihrisko je väčšie ako Slovensko. Čo som sa v tomto
biznise naučil je, že predpovedať budúcnosť v IT podľa status quo je najhoršia možnosť. Kto je dnes
veľký, zajtra môže byť preč z trhu. Musíme sa stále učiť. Sme ako žralok, ktorý sa musí hýbať dopredu,
aby neuhynul.
Predpovedať budúcnosť v IT podľa status quo je najhoršia možnosť. Kto je dnes veľký, zajtra môže byť
preč z trhu.
PAVOL VARGA: ,,Behám polmaratóny, mojim ďalším cieľom je zabehnúť maratón v slušnom čase.
Pomáha mi to pri dôležitých rozhodnutiach. Funguje to."
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8. Prijímačky na Ekonomickú univerzitu štartujú zajtra
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 09/06/2013; Aktuality.sk; SITA]
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa začínajú od pondelka 10. júna prijímacie skúšky.
Potenciálni prváci majú najväčší záujem o štúdium na Fakulte podnikového manažmentu, Obchodnej
fakulte a na Národohospodárskej fakulte. Na prijímačkách očakávajú 5150 záujemcov o prvý stupeň
vysokoškolského štúdia.
Ekonomická univerzita garantuje, že uchádzači budú mať na prijímacích skúškach rovnaké podmienky.
Aj preto sa na nich musia zúčastniť všetci bez ohľadu na výsledky zo strednej školy. Úspešní maturanti
sa tak museli pripraviť na testy, ktoré preveria ich vedomosti z matematiky, ekonómie a z cudzích
jazykov. "Aj pre tento rok sme ponechali v platnosti jediné kritérium hodnotenia prijímacích skúšok – a to
je súčet bodov z testov zo všetkých predmetov," povedal rektor EU Rudolf Sivák. O hranici potrebnej pre
prijatie uchádzačov budú rozhodovať dekani jednotlivých fakúlt podľa ich kapacitných možností.
Väčšina z 5150 záujemcov o štúdium na EU by chcela nastúpiť na denné štúdium, čo je v súlade so
zámermi Ekonomickej univerzity. "Externé štúdium z hľadiska strategických zámerov univerzity
vnímame len ako doplnkové. Je našou snahou, aby sme poskytli všetkým, ktorí úspešne absolvujú
prijímacie testy, možnosť nastúpiť na denné štúdium. Ak vzhľadom na kapacitné obmedzenia nebude
voľné miesto v študijnom programe, ktorí si vybrali, ponúkneme im ďalší," ubezpečuje Sivák.
Výsledky skúšok sa potenciálni študenti dozvedia ešte v priebehu dňa, kedy absolvujú prijímačky. Aby
bola zachovaná ich anonymita, vystupujú na skúškach pod unikátnymi čiarovými kódmi. Testy sú po
vyplnení skenované, vyhodnotenie sa uskutočňuje s vylúčením ľudského faktora. "Samotné sady testov
sa vyberajú na základe žrebovania vždy v deň konania skúšok. Všetky sú v zapečatených obálkach v
trezore," vysvetlil Ferdinand Daňo, prorektor EU v Bratislave.
Neúspešní uchádzači môžu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nesplnení podmienok na
prijatie. Nie všetci študenti sa totiž zapíšu do prvého ročníka a tak sa dekani jednotlivých fakúlt môžu
rozhodnúť takto vzniknuté voľné kapacity doplniť. "Žiadosť je potrebné podať najneskôr do ôsmich dní
od doručenia pôvodného rozhodnutia," informoval Daňo.
EU má v súčasnosti v Bratislave akreditovaných 66 študijných programov, pričom viac ako 80 odborných
predmetov je vyučovaných v cudzom jazyku. Okrem získania titulov po úspešnom absolvovaní prvého a
druhého stupňa štúdia budú mať študenti možnosť získať aj dvojitý diplom na základe spolupráce
Ekonomickej univerzity s významnými univerzitami v zahraničí. Títo študenti absolvujú štúdium v
anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.
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9. Prišla krásna, ešte krajšia odišla!
[Téma: Ekonomická univerzita; feminity.sk; 06/06/2013; feminity.sk; Mon, Polus City Center]

Danka študuje na EUBA (Ekonomickej univerzite v Bratislave) a popri náročnom dennom štúdiu si
privyrába a brigáduje dokonca až v troch zamestnaniach. V tomto rýchlom tempe a nasadení nemá čas
behať po obchodoch a doplniť si garderóbu o niečo nové, zaujímavé či sezónne. Na stretnutie do Polusu
prišla krásna, štíhla, ale aj unavená mladá kočka. Preto sme jej radi poradili, čo výborné na seba môže
nájsť v Terranove v Poluse a dopriali chvíľu bez starostí a stresu , ktorú si mohla užiť v starostlivosti
polusáckeho profesionálneho tímu zloženého z renomovanej stylistky Mirky Michalkovej, fotografky
Dášky Šimekovej a vizážistky Slávky Šokoťkovej. Tak pozrite, ako sa podarila zmena. Ožila nie len
vizáž, ale aj nálada!
Polus City Center chce dopriať svojim zákazníčkam radosť a chce i takouto formou prispieť k ich
spokojnosti. Preto niekoľkým desiatkam z nich dopraje servis v podobe profesionáleho tímu v projekte
zmenárne "Radosť zažiariť".
Danka má peknú a súmernú tvár a tak si môže dovoliť na leto len ľahký denný make-up, ktorý
podčiarkne jemným leskom na pery a zvlnenými vlasmi. Keďže si vlasy nefarbí pôsobia veľmi prirodzene
a zdravo. Takýto romantický, dievčenský look je veľmi obľúbený a vhodný najmä pre mladé dámy, ktoré
nemajú času nazvyš.
Outfit č. 1
Prvý outfit je vhodný na každodenné nosenie, kedy sa chceme cítiť najmä pohodlne. Biele šortky z novej
letnej kolekcie predajne Terranova sme doplnili hnedým opaskom ktorý ladí s kabelkou aj odtieňom
vlasov. Modrá letná ľanová košeľa podčiarkla ležérnosť celého outfitu. Keďže Danka je pomerne vysoká
zvolili sme k prvému outfitu pohodlné balerínky, ktoré sa dajú nahradiť akýmikoľvek hnedými sandálkami
alebo aj letnými čižmičkami.
Outfit č. 2
Druhý outfit je veľmi mladícky a trendový. "Kombinácia čiernej a bielej farby spolu s pásikavým vzorom
sa objavujú túto sezónu takmer na všetkom," hovorí Mirka. Nápaditý golierik je zaujímavou náhradou
náhrdelníka a určite neostane okolím nepovšimnutý. Čierne vybíjané čižmičky tzv. Riderky sú tiež
vysoko trendovou záležitosťou, ktorú ponúka aj značka Terranova a tak sa Danka v nich cítila ako "ryba
vo vode". Doladili sme ich podobne vybíjanými opaskami a celkový rockerský dojem sme zjemnili
ružovou farbou teplákového sačka, ktoré je veľmi pohodlnou a vhodnou voľbou na deň i večer.
Chcete aj vy zažiť atmosféru našej zmenárne?
Ak chcete aj vy zažiť atmosféru našej zmenárne, stráviť skvelý deň v Poluse, domov odísť krásne
nalíčená, učesaná, plná dojmov a módnych inšpirácií, navyše aj s krásnym darčekom, PRIHLÁSTE sa!
Jednoducho napíšte nám email na adresu zmenaren@poluscitycenter.sk , uveďte svoje meno, vek a
pripojte svoju foto. Do konca roka 2013 vyberieme 20 z vás, ktoré sa zmenia vďaka Polusu. A
nezabudneme ani na pánov, pretože Polus ponúka i mnoho skvelých pánskych módnych značiek.
Foto: Dáša Šimeková
Zdroj - Mon, Polus City Center
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10. Turecká brutalita znepokojuje Úniu. Inšpiruje sa Fico Erdoganom?
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 07/06/2013; Aktuality.sk; Aktuality.sk/SITA]
V tureckom Istanbule sa dnes začala dvojdňová konferencia, ktorej ťažiskom budú vzťahy medzi EÚ a
Tureckom. Únia Turecku pohrozila, že kvôli policajnej brutalite začnú prístupové rokovania nanovo. Na
podujatie sa vybral aj Robert Fico ako jediný zahraničný predseda vlády. S Erdoganom absolvuje
spoločné rokovanie a spolu sa aj odfotia.
Turecko sa o vstup do EÚ pokúša už dlhočizných 50 rokov. Medzi dlhoročných odporcov jeho vstupu
patria Nemci aj Francúzi. Markus Loning, ktorý je na nemeckom ministerstve zahraničia zodpovedný za
ľudské práva vyzval Ankaru, aby dodržiavala základné práva ako slobodu prejavu a zhromažďovania.
Apeloval na tureckú vládu, aby prepustila zatknutých protestujúcich a zároveň ju požiadal o oslobodenie,
tých ktorých polícia zadržala za tweetovanie o udalostiach.
Francúzsky minister pre európske záležitosti Thierry Repentin bol ešte otvorenejší. "Policajné represie
už spôsobili dve úmrtia, 2 000 zranených a 1 700 dočasne zatknutých. To je príliš veľa, žiadna
demokracia nemôže byť postavená na represiách voči ľuďom, ktorí sa snažia v uliciach vyjadriť odpor
proti vláde," informovala agentúra AFP. Len nedávno sa francúzska diplomacia vyjadrila v prospech
tureckých integračných snáh, ale od Turecka požaduje viac demokracie ako protihodnotu. Súčasné
nepokoje reštart prístupových rokovaní vážne ohrozili.

Konferencia v Istanbule sa koná v čase protivládnych nepokojov, ktorých ohniskom je práve Istanbul.
Dejiskom medzinárodnej konferencie za účasti viacerých významných diplomatov z viac ako 30 krajín
bude luxusný hotel neďaleko námestia Taksim, kde sa od piatku konajú veľké demonštrácie.
Organizátori konferencie chcú poukázať na to, že prijatie Ankary do EÚ bude prospešné pre obe strany i
región.
Symbolickú záštitu nad podujatím prevzal kritizovaný turecký premiér Recep Tayyip Erdogan, ktorý sa
vo štvrtok vrátil z turné po severnej Afrike. Rokovať s ním by mal aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý
ako jediný prítomný zahraničný predseda vlády bude jednou z hlavných postáv konferencie. Obaja lídri
by spolu s hlavným vyjednávačom medzi Tureckom a EÚ Egemenom Bagisom mali vystúpiť s
ústrednými prejavmi. Štvrtým by podľa oficiálneho programu mal byť český eurokomisár pre rozšírenie
Štefan Füle.
Na zahraničnú cestu do tureckého Istanbulu odcestoval predseda vlády SR Robert Fico už v ranných
hodinách. Na konferencii, ktorá začal dnes o druhej popoludní miestneho času, patrí Fico medzi
kľúčových rečníkov. S tureckým premiérom Recepom Tayyipom Erdoganom absolvuje premiér SR
spoločné pracovné rokovanie na tému posilňovania bilaterálnych slovensko – tureckých kontaktov a
ďalšom rozvoji vzťahov medzi Tureckom a Európskou úniou.
Premiérovi Erdoganovi sa vysporiadať s protestami zatiaľ nepodarilo, aj keď turecké bezpečnostné
zložky zakročili už viac ráz brutálnym spôsobom. Len včera počas stretnutia s českým predsedom vlády
Petrom Nečasom sa slovenský predseda vlády vyjadril, že mieru nezamestnanosti na Slovensku
deformuje obrovský počet Rómov. Je otázne, ako by sa s prípadnými protestmi vyrovnala slovenská
vláda v prípade, ak by sa Rómovia rozhodli verejne s jeho vyjadrením nesúhlasiť. Na recept sa dnes
môže Fico spýtať Erdogana, ak mu na to popri pracovných povinnostiach a fotografovaní zostane čas.
Program zahraničnej pracovnej cesty predsedu vlády SR Roberta Fica v Istanbule
10.30 - slovensko-turecké podnikateľské forum, otvárací príhovor predsedu vlady SR R. Fica
14.00 - účasť na medzinárodnej konferencii Turecko – Európska únia, vystúpenie predsedu vlády SR s
príhovorom
16.15 - stretnutie premiéra SR R. Fica s premiérom Tureckej republiky R. T. Erdoganom (fototermín a
spoločné rokovania)
Premiér Fico v najväčšom tureckom meste otvoril slovensko – turecké podnikateľské fórum zamerané na
zintenzívnenie vzájomnej obchodnej výmeny medzi oboma krajinami. Spoločne s predsedom vlády
odcestovala do Turecka delegácia slovenských podnikateľov a priemyselníkov. Na palube vládneho
špeciálu odcestovali do Istanbulu aj dvaja študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Takúto
možnosť plánuje premiér ponúkať aj pri ďalších pracovných cestách.
Turecko čaká na vstup do EÚ už 50 rokov, aj keď oficiálne prístupové rokovania, ktorých výsledkom by
malo byť plnoprávne členstvo krajiny, trvajú až od roku 2005. Ankara však doteraz uzavrela iba jednu z
35 politických kapitol. Väčšina z nich je momentálne zmrazená na podnet Bruselu, Cypru a Francúzska,
pričom jednu z hlavných prekážok tvorí odmietanie Turkov sprístupniť svoje prístavy a letiská cyperským
dopravcom. Nemecko a Francúzsko ako najvplyvnejšie krajiny EÚ vstup Turkov do únie nepodporujú a
namiesto neho ponúkajú moslimskej krajine privilegované partnerstvo.
Tureckým ambíciám a imidžu vlády aktuálne prebiehajúce nepokoje nepomáhajú. Demonštrácie vypukli
minulý piatok po tom, ako polícia tvrdo zakročila proti odporcom plánovanej prestavby populárneho
námestia Taksim v Istanbule. Opozícia obviňuje vládu z presadzovania nedemokratických reforiem a
potlačovania osobných slobôd smerujúcich k islamizácii spoločnosti. Práve dodržiavanie ľudských práv
je najväčšou výčitkou Bruselu smerom k Ankare.
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11. Na ekonomickej univerzite v Bratislave sa dnes začínajú prijímacie skúšky
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 7:00; 10/06/2013; Veľké správy; z domova]
Jana Bárdošová, redaktorka: "Na ekonomickej univerzite v Bratislave sa dnes začínajú prijímacie
skúšky. Najväčší záujem je o štúdium na Fakulte podnikového manažmentu, Obchodnej fakulte a na
Národohospodárskej fakulte. Na prijímačkách očakávajú vyše 5 tisíc záujemcov. Všetci budú mať
rovnaké podmienky. Prijímačky musia absolvovať všetci záujemcovia bez ohľadu na výsledky zo
strednej školy. Výsledky sa dozvedia v ten istý deň."
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12. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 10/06/2013; 133/2013; s.: 21; Z DOMOVA; JÁN FELIX]
- Investícia do protipovodňových opatrení pred povodňou je tri- až štyrikrát lacnejšia ako sanácia po
povodni, povedal minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) v diskusii RTVS Sobotné dialógy.
- Protipovodňové bariéry na Dunaji prekonali podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) ťažkú
skúšku a ukázalo sa, že je to dobrý projekt, ktorý treba použiť aj na iných tokoch.
- Voda tečúca v časti domácností v bratislavskej Devínskej Novej Vsi je až do odvolania vyhlásená za
nepitnú.
- Parkovisko pod Starým mostom v Bratislave, ktoré pred pár dňami zaliala voda z Dunaja, opäť otvorili.
- Ak prezident Ivan Gašparovič nebude rešpektovať rozhodnutia ÚS SR v kauze Jozefa Čentéša, mal by
podľa predsedu KDH Jána Figeľa abdikovať.
- Premiér Robert Fico (Smer) však v relácii TV Markíza Na telo namietal, že Čentéš už nie je ani
kandidátom na funkciu generálneho prokurátora, keďže prezident sa už vyjadril, že ho nevymenuje.
- Starostov a primátorov čakajú školenia o tom, ako šetriť.
- Medzinárodný festival lokálnych televízií "Zlatý žobrák" sa začína v Košiciach zajtra a potrvá do 15.
júna.
- Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa začínajú dnes prijímacie skúšky.
- Cirkevný analytik Imrich Gazda vylučuje, že by pápež František poslal odvolaného arcibiskupa Roberta
Bezáka späť do Trnavy.
- Ľudová platforma (KDH, Most-Híd, SDKÚDS) nebude navrhovať nového kandidáta na predsedu NKÚ.
- Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu mája predstavoval 389 eur.
- Júlové oslavy 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie budú v Bratislave bez súsošia
vierozvestov. Bratislavskí poslanci totiž neodobrili nájom priestoru pre sochu.
- Cukrovka 2. typu, ktorá dokáže skrátiť život až o 15 rokov, postihuje čoraz viac pacientov, lekári v tejto
súvislosti hovoria o epidémii. Aj preto sa v Bratislave uskutoční prvý slovenský Beh proti cukrovke.
Záujemcovia sa na jeho štart môžu postaviť v stredu 12. júna v areáli Štrkoveckého jazera.
- Hendikepovaný športovec s nezlomnou vôľou Marián Ligda sa chce počas tohtoročnej Tour de France
vybrať na ručne poháňanom špeciálnom bicykli až do francúzskej metropoly.
- Hasiči z Dubnice a Trenčína zasahovali na Kočkovskom kanáli vodnej elektrárne Ladce, kde sa po
páde ocitlo vozidlo so šoférom. Šoféra a automobil z vody vytiahli, privolaný lekár však mohol len
konštatovať smrť vodiča.
- Z bratislavského Starého mosta včera dopoludnia skočil do Dunaja muž. Malo ísť o 24-ročného muža z
Dunajskostredského okresu, do včerajšieho podvečera ho nenašli.
- Ružu pomenovanú po "ružovej grófke" Márii Henriete Chotekovej predstavili v európskej premiére
počas Slávnosti ruží v Dolnej Krupej v okrese Trnava.
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13. Fico sa začal zbližovať so študentmi: Kto chce letieť s premiérom, ruku hore!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 11/06/2013; Čas.sk; Nový Čas, vš]
Premiér Robert Fico bude odteraz na jednodňové zahraničné pracovné cesty brať so sebou aj študentov
vysokých škôl.
Minulý týždeň s ním absolvovali cestu do Istanbulu dvaja študenti Ekonomickej univerzity a ďalší už

čoskoro poletia vládnym špeciálom do Poľska a Chorvátska. "Hlavným motívom je poskytnúť študentom
šancu osobne zažiť pracovnú atmosféru na miestach, kde sa rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich
s členstvom v Európskej únii, eurozóne či iných medzinárodných organizáciách," povedala jeho
hovorkyňa Beatrice Szabóová. V tureckom Istanbule tak premiéra sprevádzal študent 2. ročníka odboru
Financie, bankovníctvo a investovanie Národohospodárskej fakulty EU Radovan Lacko a piatak Michal
Plichta z Fakulty medzinárodných vzťahov EÚ.
"V sprievode delegácie sa zúčastnili na slovensko-tureckom podnikateľskom fóre, na konferencii o
vzťahoch Turecka a Európskej únie, na prehliadke mešity i brífingu predsedu vlády SR po skončení
bilaterálneho stretnutia s tureckým premiérom," doplnila hovorkyňa Szabóová.
Študenti si cestu pochvaľujú"O možnosti tejto pracovnej cesty ma informoval rektor našej univerzity,
keďže som prezidentom Študentského parlamentu na Ekonomickej univerzite," povedal Novému Času
Radovan Lacko. Ten potom na cestu vybral kolegu Michala, ktorý sa angažuje na škole.
"Táto pracovná cesta bola pre nás vynikajúcou skúsenosťou. Mohli sme priamo zo zákulisia vidieť, ako
takéto cesty prebiehajú a tým pádom ich lepšie pochopiť. Boli sme pridelený k skupine zástupcov
slovenských médií, s ktorými sme celú pracovnú cestu absolvovali. Vďaka tomu, sme mali prístup
takmer všade a náš program takmer kopíroval program premiéra Fica. Pán premiér sa nám javil ako
veľmi charizmatický človek. Napriek tomu, aký mal nabitý program si našiel čas aj na to, aby sa s nami
porozprával, opýtal sa nás na naše názory na pracovnú cestu a prehodil s nami zopár ďalších slov,"
pokračoval Lacko.
"Možnosť zúčastniť sa na jednodňových zahraničných cestách chce predseda vlády SR ponúkať
slovenským vysokoškolákom aj z iných univerzít. Najbližšie budú môcť cestovať do Varšavy, kde sa už
túto nedeľu uskutoční samit V4 - Japonsko, a tiež do Záhrebu, kde sa koncom júna slovenský premiér
zúčastní na oficiálnych oslavách vstupu Chorvátska do EÚ," uzavrela premiérova hovorkyňa.
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14. Fico odštartoval nový projekt, vysokošlákov bude brávať na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 11/06/2013; topky.sk; SITA]
BRATISLAVA - Premiér Robert Fico odštartoval projekt, v ktorom ponúka vysokoškolákom možnosť
zúčastniť sa na jeho jednodňových zahraničných pracovných cestách v rôznych európskych
metropolách. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Projekt vzdelávacích ciest pre študentov pod názvom S premiérom na cestách odštartoval minulý piatok
v Istanbule, kam zobral dvoch študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V sprievode delegácie
sa zúčastnili na slovensko-tureckom podnikateľskom fóre, na konferencii o vzťahoch Turecka a
Európskej únie či na Ficovom brífingu po skončení bilaterálneho stretnutia s tureckým premiérom.
Hlavným motívom projektu je poskytnúť študentom šancu osobne zažiť pracovnú atmosféru na
miestach, kde sa rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich s členstvom v Európskej únii, eurozóne či
iných medzinárodných organizáciách. Cieľom je tiež vytvoriť študentom priestor pre osobné nahliadnutie
do problematiky medzinárodných vzťahov a získané skúsenosti využiť vo svojom ďalšom
vysokoškolskom štúdiu, uviedol tlačový odbor úradu vlády.
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15. Fico láka na svoje zahraničné cesty študentov, spustil nový projekt
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 11/06/2013; Správy; SITA]
Slovenskí študenti majú možnosť cestovať s premiérom Robertom Ficom po Európe. Šéf slovenského
kabinetu spustil projekt vzdelávacích ciest študentov.
Premiér Robert Fico odštartoval projekt, v ktorom ponúka vysokoškolákom možnosť zúčastniť sa na jeho
jednodňových zahraničných pracovných cestách v rôznych európskych metropolách. Informoval o tom
tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Projekt vzdelávacích ciest pre študentov pod názvom S
premiérom na cestách odštartoval minulý piatok v Istanbule, kam zobral dvoch študentov Ekonomickej
univerzity v Bratislave.
V sprievode delegácie sa zúčastnili na slovensko-tureckom podnikateľskom fóre, na konferencii o
vzťahoch Turecka a Európskej únie či na Ficovom brífingu po skončení bilaterálneho stretnutia s

tureckým premiérom.
Hlavným motívom projektu je poskytnúť študentom šancu osobne zažiť pracovnú atmosféru na
miestach, kde sa rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich s členstvom v Európskej únii, eurozóne či
iných medzinárodných organizáciách.
Cieľom je tiež vytvoriť študentom priestor pre osobné nahliadnutie do problematiky medzinárodných
vzťahov a získané skúsenosti využiť vo svojom ďalšom vysokoškolskom štúdiu, uviedol tlačový odbor
úradu vlády.
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16. Robert Fico začal brávať vysokoškolákov na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 11/06/2013; Webnoviny.sk; SITA]
Premiér odštartoval nový projekt, v ktorom ponúka vysokoškolákom možnosť zúčastniť sa na jeho
jednodňových zahraničných pracovných cestách v rôznych európskych metropolách.
BRATISLAVA 11. júna (WEBNOVINY) - Premiér Robert Fico odštartoval projekt, v ktorom ponúka
vysokoškolákom možnosť zúčastniť sa na jeho jednodňových zahraničných pracovných cestách v
rôznych európskych metropolách. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Projekt vzdelávacích ciest pre študentov pod názvom S premiérom na cestách odštartoval minulý piatok
v Istanbule, kam zobral dvoch študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V sprievode delegácie sa zúčastnili na slovensko-tureckom podnikateľskom fóre, na konferencii o
vzťahoch Turecka a Európskej únie či na Ficovom brífingu po skončení bilaterálneho stretnutia s
tureckým premiérom.
Hlavným motívom projektu je poskytnúť študentom šancu osobne zažiť pracovnú atmosféru na
miestach, kde sa rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich s členstvom v Európskej únii, eurozóne či
iných medzinárodných organizáciách. Cieľom je tiež vytvoriť študentom priestor pre osobné nahliadnutie
do problematiky medzinárodných vzťahov a získané skúsenosti využiť vo svojom ďalšom
vysokoškolskom štúdiu, uviedol tlačový odbor úradu vlády.
Popis foto: Premiér Robert Fico., SITA/Marián Peiger
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17. Fico začal brávať vysokoškolákov na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 11/06/2013; Domáce; SITA]
Premiér Robert Fico odštartoval projekt, v ktorom ponúka vysokoškolákom možnosť zúčastniť sa na jeho
jednodňových zahraničných pracovných cestách v rôznych európskych metropolách.
Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Projekt vzdelávacích ciest pre študentov
pod názvom S premiérom na cestách odštartoval minulý piatok v Istanbule, kam zobral dvoch študentov
Ekonomickej univerzity v Bratislave. V sprievode delegácie sa zúčastnili na slovensko-tureckom
podnikateľskom fóre, na konferencii o vzťahoch Turecka a Európskej únie či na Ficovom brífingu po
skončení bilaterálneho stretnutia s tureckým premiérom.
Hlavným motívom projektu je poskytnúť študentom šancu osobne zažiť pracovnú atmosféru na
miestach, kde sa rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich s členstvom v Európskej únii, eurozóne či
iných medzinárodných organizáciách. Cieľom je tiež vytvoriť študentom priestor pre osobné nahliadnutie
do problematiky medzinárodných vzťahov a získané skúsenosti využiť vo svojom ďalšom
vysokoškolskom štúdiu, uviedol tlačový odbor úradu vlády.
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18. Fico začal brávať vysokoškolákov na pracovné cesty
[Téma: Ekonomická univerzita; server.sk; 11/06/2013; server.sk; Redakcia]

Zdroj - SITA, redaktor: redakcia
Premiér Robert Fico odštartoval projekt S premiérom na cestách, v ktorom ponúka vysokoškolákom
možnosť zúčastniť sa na jeho jednodňových zahraničných pracovných cestách v rôznych európskych
metropolách.
Premiér Robert Fico odštartoval projekt, v ktorom ponúka vysokoškolákom možnosť zúčastniť sa na jeho
jednodňových zahraničných pracovných cestách v rôznych európskych metropolách. Informoval o tom
tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Projekt vzdelávacích ciest pre študentov pod názvom S premiérom na cestách odštartoval minulý piatok
v Istanbule, kam zobral dvoch študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V sprievode delegácie
sa zúčastnili na slovensko-tureckom podnikateľskom fóre, na konferencii o vzťahoch Turecka a
Európskej únie či na Ficovom brífingu po skončení bilaterálneho stretnutia s tureckým premiérom.
Hlavným motívom projektu je poskytnúť študentom šancu osobne zažiť pracovnú atmosféru na
miestach, kde sa rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich s členstvom v Európskej únii, eurozóne či
iných medzinárodných organizáciách. Cieľom je tiež vytvoriť študentom priestor pre osobné nahliadnutie
do problematiky medzinárodných vzťahov a získané skúsenosti využiť vo svojom ďalšom
vysokoškolskom štúdiu, uviedol tlačový odbor úradu vlády.
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19. Premiér odštartoval projekt vzdelávacích ciest pre študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 11/06/2013; Slovensko; TASR]
Zúčastniť sa na jednodňových zahraničných cestách môžu aj študenti z iných univerzít.
Bratislava 11. júna (TASR) - Predseda vlády Robert Fico odštartoval v piatok 7. júna v Istanbule v rámci
svojej pracovnej cesty projekt "S premiérom na cestách". Do projektu sa môžu zapojiť študenti vysokých
škôl.
Týmto spôsobom dostanú možnosť zúčastniť sa na premiérových jednodňových zahraničných
pracovných cestách v európskych metropolách. Študenti tak budú môcť nahliadnuť do problematiky
medzinárodných vzťahov a zažiť atmosféru na miestach, kde sa rokuje o dôležitých európskych a
medzinárodných témach.
Do Turecka cestovali dvaja poslucháči Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa zúčastnili na
slovensko-tureckom podnikateľskom fóre, na konferencii o vzťahoch Ankary a EÚ, ako aj na brífingu
Fica po skončení bilaterálneho rokovania s jeho tureckým partnerom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Zúčastniť sa na jednodňových zahraničných cestách môžu aj študenti z iných univerzít. Najbližšie sa
Fico v nedeľu 16. júna zúčastní na summite premiérov Vyšehradskej štvorky a Japonska vo Varšave.
Koncom júna odcestuje na oficiálne oslavy vstupu Chorvátska do EÚ.
TASR informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.
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20. Na druhé kolo treba prihlášku
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 12/06/2013; s.: 16; Servis; Jarmila Horáková]
Neúčasťou na prijímacej skúške nevzniká uchádzačovi nárok na vrátenie poplatku za prijímačky
Kým na niektorých vysokých školách sa prijímacie pohovory ešte len tento týždeň začali, iné už oznámili,
že ešte budú prijímať prihlášky.
Vysoké školy dostali tento rok v porovnaní s vlaňajškom opäť menej prihlášok na štúdium. Je to
spôsobené tým, že do škôl prichádzajú slabšie populačné ročníky. Preto si niektoré univerzity potrebujú
stavy budúcich prvákov doplniť v druhom kole prijímacieho konania.
Záujmy sa nemenia
Klasicky sa to netýka univerzít, ktoré ponúkajú humanitné smery štúdia. Pretlak bude na oboch

lekárskych fakultách Univerzity Komenského v Bratislave, na práve aj filozofickej fakulte. Obdobná
situácia je aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Podľa jej prorektorky Ruženy Žilovej študenti
majú stále enormný záujem o psychológiu, marketingovú komunikáciu a reklamu, sociálnu prácu či
predškolskú a elementárnu pedagogiku, informatiku a prekladateľstvo. Na všetkých univerzitách v
súčasnosti prevláda záujem o denné štúdium, externé sa dostáva do závozu. Tak je to aj na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde podľa jej prorektora Františka Daňa externé štúdium z
hľadiska strategických zámerov univerzity vnímajú len ako doplnkové.
Užší výber
V druhom kole ponúkajú univerzity už vyšší výber nielen fakúlt, ale aj študijných programov. Žilinská
univerzita v Žiline ponúka možnosti len na troch fakultách, ale dáva šancu aj tým, čo by si chceli zvoliť
učiteľské povolanie. "Kritériá pre prijímanie na bakalárske štúdium v druhom kole sú tie isté ako v prvom
kole," povedal František Urban, prodekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave. Jarmila Horáková
Fakty
Nezapíšte sa bez rozmyslu
Ak nie ste presvedčení o správnosti voľby vysokej školy, nezapíšte sa na ňu bez rozmyslu, lebo
prekročíte štandardnú dĺžku štúdia.
Ak sa študent zapíše, chodí do školy alebo aj nechodí a neurobí žiadnu skúšku (alebo iba niektoré),
tento rok sa mu počíta do dĺžky štúdia.
Ak sa na budúci rok zapíše na dennú formu na inú vysokú školu, tak sa mu do bezplatného štúdia
započítavajú dva roky na novej škole (plus 1 rok na predchádzajúcej).
V treťom ročníku na novej škole už musí platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. (or)
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21. Ktorá vysoká škola dáva na prijímačkách druhú šancu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/06/2013; Jarmila Horáková]
Kým na niektorých vysokých školách sa prijímacie pohovory ešte len tento týždeň začali, iné už oznámili,
že ešte budú prijímať prihlášky.
Vysoké školy dostali tento rok v porovnaní s vlaňajškom opäť menej prihlášok na štúdium. Je to
spôsobené tým, že do škôl prichádzajú slabšie populačné ročníky.
Preto si niektoré univerzity potrebujú stavy budúcich prvákov doplniť v druhom kole prijímacieho
konania.
Záujmy sa nemenia
Klasicky sa to netýka univerzít, ktoré ponúkajú humanitné smery štúdia. Pretlak bude na oboch
lekárskych fakultách Univerzity Komenského v Bratislave, na práve aj filozofickej fakulte.
Obdobná situácia je aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Podľa jej prorektorky Ruženy Žilovej študenti majú stále enormný záujem o psychológiu, marketingovú
komunikáciu a reklamu, sociálnu prácu či predškolskú a elementárnu pedagogiku, informatiku a
prekladateľstvo.
Na všetkých univerzitách v súčasnosti prevláda záujem o denné štúdium, externé sa dostáva do závozu.
Tak je to aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde podľa jej prorektora Františka Daňa externé
štúdium z hľadiska strategických zámerov univerzity vnímajú len ako doplnkové.
Užší výber
V druhom kole ponúkajú univerzity už vyšší výber nielen fakúlt, ale aj študijných programov.
Žilinská univerzita v Žiline ponúka možnosti len na troch fakultách, ale dáva šancu aj tým, čo by si chceli
zvoliť učiteľské povolanie.

"Kritériá pre prijímanie na bakalárske štúdium v druhom kole sú tie isté ako v prvom kole," povedal
František Urban, prodekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Druhá šanca na vysokých školách
Neprijatí uchádzači na vysoké školy si budú môcť podať prihlášky na niektoré fakulty, ktoré budú mať aj
druhé kolo prijímacích pohovorov.
Ďalšie túto možnosť zvažujú, a do času našej uzávierky sme od nich termíny nedostali. Zoznam
ostatných verejných a súkromných škôl prinesieme o týždeň.
Verejné vysoké školy
Univerzita Komenského Bratislava
Prírodovedecká fakulta
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Študijné programy: geografia v štátnej správe a samospráve – externá forma štúdia, geológia,
biogeológia, paleobiológia, geológia vo využívaní krajiny, učiteľstvo predmetov chémia a geológia,
chémia a matematika, chémia a informatika, chémia a fyzika, chémia a anglický jazyk, chémia a
nemecký jazyk, geografia a matematika, geografia a informatika, geografia a anglický jazyk, geografia a
nemecký jazyk.
Spôsob prijímania: bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné
možnosti študijného programu. V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program, presiahne
kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční v dvoch kolách. A to na základe študijných
výsledkov počas štúdia na strednej škole a na základe aktivity uchádzačov na strednej škole –
predmetové olympiády a stredoškolská odborná činnosť.
Celkový počet uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok, ktorí následne potvrdia nástup na fakultu,
môže dosiahnuť maximálne 50 percent z celkového počtu prijatých. V druhom kole budú uchádzači
prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky – písomných testov.
Poplatok za prijímacie konanie: elektronická prihláška 25 eur, papierová 40 eur
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Termín podania prihlášky: do 10. júla
Študijný program: spojený magisterský študijný program evanjelická teológia – päťročné štúdium
Trojročné štúdium: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii: s učiteľstvom slovenského jazyka a
literatúry, anglického jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry, histórie, pedagogiky, evanjelická
teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky, 28. augusta
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
Ústav telesnej výchovy
Termín podania prihlášky: do 2. augusta
Študijný program: šport a rekreácia
Termín konania prijímacej skúšky na dennú a externú formu: 27. augusta
Počet plánovaných uchádzačov/rok na dennú formu štúdia: 70
Počet plánovaných uchádzačov na externú formu štúdia: 30
Ročné školné v externej forme štúdia: 650 eur
Poplatok za prijímacie konanie: klasická (papierová) prihláška: 50 eur, elektronická 40 eur
Kritériá na prijatie: Výsledky prijímacieho konania zohľadňujú okrem praktickej prijímacej skúšky i
študijné výsledky stredoškolského štúdia a výsledky dosiahnuté v športových a iných aktivitách za
posledné tri roky, ktoré sú relevantné k štúdiu daného programu (doručené spolu s prihláškou).
Akceptuje sa úradný dokument (preukaz, listina, diplom, licencia, nominačný list, potvrdenie od zväzu,
klubu, školy a pod.) potvrdený oprávnenou inštitúciou.
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Termín podania prihlášky: do 12. júla 2013
Študijný program: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Forma: externá
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur za elektronickú, 33 za papierovú

Prijmú: 90 študentov
Termín konania prijímacej skúšky: bez skúšky, prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré
uchádzači dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej
škole. Za profilové predmety v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo sú
považované predmety slovenský jazyk a literatúra (rodný jazyk) a jeden cudzí jazyk. Podmienkou prijatia
na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženia koncoročného vysvedčenia 4. ročníka
a maturitného vysvedčenia.
Výška ročného školného: 730 eur
Študijný program: predškolská a elementárna pedagogika
Forma: externá
Prijmú: 90 študentov
Termín konania prijímacej skúšky: uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa
uskutoční na zá-klade výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na výročných
vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové predmety v študijnom programe
predškolská a elementárna pedagogika sú považované predmety slovenský jazyk a literatúra s váhou 1,
matematika s váhou a výchovy (hudobná, telesná a výtvarná) s celkovou váhou. Podmienkou prijatia na
štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženia koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a
maturitného vysvedčenia.
Dôležitá poznámka: pri prijímaní na externé štúdium sa zohľadňuje aktuálna najmenej jednoročná prax v
odbore, za ktorú sa považuje pôsobenie v oblastiach: učiteľstvo v materskej škole, učiteľstvo na 1. stupni
ZŠ, vychovávateľstvo v školských zariadeniach, uchádzači pôsobiaci v pedagogickej praxi v daných
oblastiach priložia k prihláške potvrdenie o pracovnom zaradení a dĺžke pedagogickej praxe. Výsledky
vysvedčení a prax v odbore sa posudzujú v pomere 3:1.
Výška ročného školného: 730 eur, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
Teologická fakulta
Termín podania prihlášky: do 2. augusta
Študijný program: denná forma - kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie,
sociálna práca so zameraním na rodinu, náuka o rodine, učiteľstvo náboženskej výchovy (katolíckej) štúdium prebieha na Pedagogickej fakulte TU v Trnave
Externá forma: náuka o rodine, sociálna práca so zameraním na rodinu, formácia a vedenie
spoločenstiev
Dôležitá poznámka: k prihláške treba doložiť aj originál alebo overenú kópiu rodného listu, krstný list so
záznamom o birmovke, sobášny list uchádzača, ak došlo k zmene priezviska, odporúčanie kňaza (
rehoľníci od rehoľného predstaveného).
Termín prijímacieho konania: 21. augusta
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur papierová prihláška, 30 elektronická
Slovenská technická univerzita Bratislava
Strojnícka fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Študijné programy: aplikovaná mechanika a mechatronika automatizácia a informatizácia strojov a
procesov, automobily, lode a spaľovacie motory, energetické strojárstvo, procesná a environmentálna
technika, strojárske technológie a materiály, výrobné systémy a manažérstvo kvality
Termín prijímacích pohovorov: 20. augusta, prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej
škole.
V bodovom hodnotení výsledkov dosiahnutých uchádzačom na strednej škole sú obsiahnuté:
študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity, priemerná známka z
profilujúcich predmetov – matematika a fyzika, druh strednej školy a iné aktivity.
Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku. Ostatní
uchádzači vykonajú písomnú skúšku z matematiky a fyziky, na základe ktorej môžu byť prijatí na
štúdium.
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur papierová, 35 elektronická prihláška
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekan fakulty môže vyhlásiť druhé kolo, urobí tak po 19. júni, keď sa uzatvorí prvé kolo. Uchádzačom
fakulty odporúča sledovať jej webovú stránku, kde spresní túto informáciu.
Podanie prihlášky v prípade druhého kola: do 26. júla
Študijné programy: aplikovaná informatika, automobilová elektronika, elektronika, elektrotechnika,
priemyselná informatika, telekomunikácie
Termín konania prijímacej skúšky: prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole za druhý

a tretí ročník na strednej škole.
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur za papierovú prihlášku, 35 za elektronickú
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Termín podania prihlášky: do 13.augusta
Študijné programy: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve, chémia,
medicínska chémia a chemické materiály
Termín konania prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky, komisia zasadne 15. augusta
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur za papierovú prihlášku, 35 za elektronickú
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčín
Fakulta špeciálnej techniky
Termín podania prihlášky: do 16. augusta
Študijné programy: špeciálna strojárska technika, servis a opravy automobilov, aplikovaná mechatronika
v špeciálnej technike, kvalita produkcie strojárskej techniky, mechanizmy špeciálnej techniky
Termín prijímacieho konania: 21. augusta
Spôsob prijímania: bez prijímacích pohovorov, na základe výsledkov stredoškolského štúdia
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Termín podania prihlášky: 31.augusta
Študijné programy: verejná správa, ľudské zdroje a personálny manažment
Spôsob prijímania: bez prijímacích pohovorov, na základe výsledkov stredoškolského štúdia
Termín prijímacieho konania: september
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur
Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
Termín podania prihlášky: do 20. augusta, textilná technológia a návrhárstvo do 31. júla
Študijné programy: počítačová podpora materiálového inžinierstva, materiálová technológia, materiálové
inžinierstvo, textilná technológia a návrhárstvo
Spôsob prijímania: uchádzači o denné/ externé bakalárske štúdium v študijných programoch: počítačová
podpora materiálového inžinierstva; materiálová technológia; materiálové inžinierstvo budú prijatí bez
prijímacích skúšok na základe ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou. Študijný program
textilná technológia a návrhárstvo má 23. augusta talentovú skúšku.
Poplatok za prijímacie konanie: 17 eur
Fakulta zdravotníctva
Termín podania prihlášky: do 30. júla
Študijné programy: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, fyzioterapia, ošetrovateľstvo
Termín prijímacích skúšok: 20. augusta
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur
Celouniverzitné študijné programy
Termín podania prihlášky: do 25. augusta
Študijné programy: európske a globálne štúdiá politológia, v dennej aj externej forme
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Študijné programy: automatizácia, biomedicínske inžinierstvo, digitálne technológie (štúdium v Lipt.
Mikuláši), elektrotechnika, telekomunikácie
Spôsob prijímania: uchádzači budú prijatí vo výberovom konaní podľa výsledkov štúdia zo strednej
školy. Osobná účasť na prijímacom konaní nie je potrebná.
Termín prijímacieho konania: 15. augusta
Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 100
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur

Strojnícka fakulta
Termín podania prihlášky: do 16. augusta
Študijné programy: vozidlá a motory, dopravné stroje a zariadenia, technika prostredia, strojárske
technológie, priemyselné inžinierstvo
Plánovaný počet prijatých: počty prijímaných sa budú odvíjať od naplnenia plánovaných počtov v prvom
kole.
Spôsob prijímania: formou výberového konania. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky
dosiahnuté počas štúdia na strednej škole (koncoročné a maturitná skúška), účasť na matematickej a
fyzikálnej olympiáde v okresnom alebo vyššom kole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej
školy. Prijímacie skúšky sa nekonajú.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Fakulta humanitných vied
Termín podania prihlášky: do 31. augusta
Študijné programy: misijná práca s deťmi a mládežou - v študijnom odbore: teológia, sociálna
pedagogika - v študijnom odbore: pedagogika – len externá forma štúdia, učiteľstvo hudobného umenia
(spev, klavír, gitara, organ) - v študijnom odbore: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov, anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie, anglický jazyk a literatúra – náboženská
výchova, anglický jazyk a literatúra – matematika, matematika – výchova k občianstvu, matematika –
hudobné umenie, matematika – náboženská výchova, v študijnom odbore: učiteľstvo akademických,
umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii predmetov – len denná forma štúdia
Plánovaný počet prijatých uchádzačov: podľa naplnenia v prvom kole.
Upozornenie: pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný
program neotvoriť.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Technická univerzita Košice
Strojnícka fakulta
Termín podania prihlášky: do 16. augusta
Študijné programy: strojné inžinierstvo, technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby,
manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 27. augusta
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur papierová prihláška, 30 eur elektronická
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
Termín podania prihlášky: 20.augusta
Študijné programy: politológia verejná správa, verejná správa (Prievidza), európske štúdiá, sociálne
služby a poradenstvo, vo verejnej správe, sociálne služby a poradenstvo (Malacky)
Spôsob prijímania: pri tých, čo maturovali podľa novej maturity, sa poradie určí na základe výsledkov
externej maturitnej skúšky. Pri tých, čo maturovali podľa starých predpisov, bude smerodajný celkový
výsledok maturitnej skúšky.
Školné v externej forme: 700 eur ročne
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur papierová, 35 elektronická
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Termín podania prihlášky: do 11. septembra
Forma štúdia: denné, externé a dištančné
Študijné programy: rádiologická technika, verejné zdravotníctvo
Termín konania prijímacej skúšky: 17. septembra
Spôsob prijímania: na denné štúdium verejného zdravotníctva a rádiologickej techniky sa môžu hlásiť
absolventi stredných škôl bez obmedzenia, základnou podmienkou prijatia na dennú a externú formu
štúdia je maturitná skúška a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur papierová, 35 elektronická
Školné v externej forme: 800 eur ročne
Fakulta prírodných vied
Termín podania prihlášky: do 16. augusta
Forma štúdia: denná. externá iba aplikovaná informatika

Študijné programy: aplikovaná informatika, aplikovaná biológia, biotechnológie, chémia a aplikovaná
chémia, environmentálna chémia a remediačné technológie
Spôsob prijímania: bez prijímacej skúšky
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur papierová, 30 elektronická
Školné v externej forme: 800 eur ročne
Zdroj - vysoké školy
Študijný program sa dá zmeniť
O zmenu študijného programu môže študent žiadať len po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia.
O zmenu študijného programu môže študent požiadať iba v rámci toho istého študijného odboru alebo
príbuzného študijného odboru. Študenti v prvom roku štúdia môžu o takúto zmenu požiadať iba na
fakulte, na ktorú boli prijatí do prvého ročníka štúdia.
Umožňuje to zákon o vysokých školách a univerzity pri žiadosti študentov postupujú podľa svojich
vnútorných predpisov.
Prestup z jednej vysokej školy na druhú má na starosti dekan tej-ktorej fakulty za podmienok
ustanovených v študijnom poriadku vysokej školy.
Na základe návrhu prijímacej katedry určuje študentovi diferenčné skúšky, prípadne prijímacie skúšky, a
taktiež určuje aj lehotu ich vykonania. Tento prestup sa netýka študentov prvých ročníkov.
Ak raz nastúpia na štúdium, odklad je nemožný. Urobiť tak môžu až po ukončení 1. ročníka.
Jarmila Horáková
Študentská pôžička bude na jeseň oveľa vyššia
Výška študentskej pôžičky sa zmení, požiadať o ňu budú môcť pravdepodobne aj doktorandi v dennej
forme štúdia.
V akademickom roku 2013/2014 by študentskú pôžičku mohlo dostať viac vysokoškolákov a aj vo vyššej
sume ako doteraz.
Umožní to novozriadený Fond na podporu vzdelávania, ktorý nahradil dva fondy, ktoré poskytovali
pôžičky študentom a učiteľom.
Zmena pravidiel
O pôžičku budú môcť študenti požiadať do 31. októbra tohto roku.
"V súčasnosti pripravujeme podmienky poskytovania pôžičiek, mali by byť schválené radou fondu
pravdepodobne v júli," hovorí Pavol Kučmáš, poverený výkonom funkcie riaditeľa fondu.
O pôžičku pre študentov by mohli podľa zámeru už žiadať aj študenti doktorandi v dennej forme štúdia.
Podľa schváleného zákona pri žiadosti o pôžičku by mali mať prednosť študenti, ktorí poberajú sociálne
štipendium alebo dávky v hmotnej núdzi. Až po nich nasledujú študenti s lepšími študijnými výsledkami.
Denní študenti by mali mať väčšiu šancu ako externisti.
Raz za rok
Zvýši sa maximálna výška pôžičky pre študentov. "Jej výšku predpokladáme v rozmedzí od 3000 do
5000 eur," povedal Kučmáš. Definitívne o nej rozhodne rada fondu. Vlani bola priemerná výška
schválenej pôžičky 1 240 eur.
Naďalej bude platiť, že fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz a
najviac počas šiestich akademických rokov. Nemusia nasledovať za sebou.
Pôžičku bude treba splatiť tak ako doteraz do desiatich rokov. Tie, ktoré budú poskytnuté tohto roku,
budú úročené sadzbou 4,5 percenta.
V akademickom roku 2012/2013 fond schválil k 31. decembru 3345 pôžičiek, z toho 2907 pre študentov
na školách na Slovensku, 430 pre študentov v zahraničí a osem pôžičiek pre zahraničných Slovákov.
Celková výška schválených pôžičiek dosiahla 4,13 milióna eur.

Jarmila Horáková
Maturitné vysvedčenie stačí až na zápis
Na vysokú školu sa môžu dostať aj tí maturanti, ktorým to v riadnom termíne na maturitnej skúške teraz
nevyšlo.
Ak v septembri opravnú skúšku urobia, majú nádej, že sa stanú vysokoškolákmi.
Podľa novely vysokoškolského zákona, ktorá platí od začiatku tohto roka, môžu vysoké školy prijímať
záujemcov aj podmienečne. Splnenie všetkých podmienok musí uchádzač predložiť najneskôr v deň
zápisu na vysokú školu.
Týka sa to napríklad aj absolventov zahraničných stredných škôl, ktorí čakajú na overenie maturitných
dokladov zo zahraničia.
Jarmila Horáková
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami.
Študent alebo jeho rodič si môžu skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O
nahliadnutie do testov treba požiadať na príslušnej katedre. Niekde stačí o to požiadať ústne, inde
vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti svojho
riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky alebo má
iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. A
to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
Ak vás neprijali len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na viacero škôl.
Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle ohodnotila váš
test.
Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak uchádzač túto lehotu
nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, pretože vo veci ďalej nekonal.
Fakty
Nezapíšte sa bez rozmyslu
Ak nie ste presvedčení o správnosti voľby vysokej školy, nezapíšte sa na ňu bez rozmyslu, lebo
prekročíte štandardnú dĺžku štúdia.
Ak sa študent zapíše, chodí do školy alebo aj nechodí a neurobí žiadnu skúšku (alebo iba niektoré),
tento rok sa mu počíta do dĺžky štúdia.
Ak sa na budúci rok zapíše na dennú formu na inú vysokú školu, tak sa mu do bezplatného štúdia
započítavajú dva roky na novej škole (plus 1 rok na predchádzajúcej).
V treťom ročníku na novej škole už musí platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.
Jarmila Horáková
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22. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 8:00; 11/06/2013; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]
Marek, redaktor: "Premiér Robert bude odteraz na jednodňové zahraničné pracovné cesty brať so sebou
aj študentov vysokých škôl. Minulý týždeň s ním absolvovali cestu do Istanbulu dvaja študenti
Ekonomickej univerzity a ďalší už čoskoro poletia vládnym špeciálom do Poľska a Chorvátska.
Hlavným motívom je poskytnúť študentom šancu osobne zažiť pracovnú atmosféru na miestach, kde sa
rozhoduje o dôležitých témach súvisiacich s členstvom v Európskej únii, eurozóne či iných

medzinárodných organizáciách, povedala pre Čas.sk premiérova hovorkyňa Beatrice Sabóová.
V tureckom Istanbule tak premiéra sprevádzali študenti bratislavskej Ekonomickej univerzity.
Lídrom opozície by mal byť Daniel Lipšic alebo Béla Bugár. Také sú výsledky prieskumu, ktorý
uskutočnila agentúra MVK. Lipšica či Bugára by si ako lídrov opozície predstavovalo zhodne 14 %
respondentov. S predstavou, že opozíciu vedie Igor Matovič, sa stotožňuje 6,5 %. Pavol Hrušovský
dostal ako kandidát na lídra opozície 5 % a Pavol Frešo 4,8 % hlasov.
Medzi obeťami povodní v Česku je aj jeden Slovák. Telo muža, po ktorom sa v Sušici na Otave
v Plzenskom kraji pátralo už od nedelňajšej polnoci, včera vyplavila rieka. Slovák šiel spolu s partiou
vodákov kempovať, v nedeľu večer spoločne však popíjali. Okolo polnoci muž spadol do rieky. Kolegovi,
ktorý za ním skočil, sa ho už nepodarilo nájsť. Podľa informácií TASR bola pritom hladina rieky Otava na
stabilnej úrovni. Polícia však Slováka napriek tomu eviduje ako 11. obeť povodní."
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23. Novým šéfom Accace Slovensko je Peter Pašek
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 12/06/2013; TS ACCACE]
12.06.2013 19:05 | Kategórie: Dane | 0 komentárov
Novým šéfom slovenskej pobočky poradenskej spoločnosti Accase sa stal Peter Pašek. Vo firme pôsobí
už sedem rokov, naposledy ako Head of Advisory, kde riadil oddelenie daňových a korporátnych služieb.
Podľa tlačovej správy sa Peter Pašek významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom a
medzinárodnom poradenskom trhu. V priebehu minulého roka zahájil Accace expanziu mimo regiónu
strednej a východnej Európy a dnes ponúka svoje služby v oblasti účtovníctva, miezd a daní globálne už
v 20 krajinách sveta. Slovenská pobočka sa s vyše 80 zamestnancami radí medzi najväčšie v rámci
Accace Group a v oblasti poradenských služieb patrí medzi top na trhu.
P. Pašek je členom Slovenskej komory daňových poradcov a špecialistom na lokálne dane a transakčné
poradenstvo. Je autorom odborných článkov, prednáša na špecializovaných seminároch a vedie
niekoľko workshopov na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.
Zdroj - TS ACCACE.
-END
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24. Slovensko na tom nie je zle
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 13/06/2013; 23/2013; s.: 24,25,26; Rozhovor; Xénia Makarová,
Zuzana Petková]
Bez rokovaní zamestnávateľov s vládou by Zákonník práce i dane mohli vyzerať ešte horšie
Xénia Makarová | Zuzana Petková
Kto by čakal, že sa prezident Republikovej únie zamestnávateľov v súvislosti s prístupom vlády k
zlepšovaniu podnikateľského prostredia rozohní, ostane sklamaný. Marián Jusko to vysvetľuje tým, že
musí ostať na úrovni racionálnej argumentácie. Inak by ho odborári a štát nerešpektovali ako partnera
pri vyjednávaniach.
Aké je podnikateľské prostredie na Slovensku?
Stále je čo zlepšovať a myslím si, že to platí v celej Európe. Tá zašla príliš ďaleko v ekologických a
sociálnych záležitostiach. Sociálne ciele sú v porovnaní so zvyškom sveta nastavené príliš vysoko. Do
istej miery to vytvára bariéry pre ekonomický rast.
Nesúvisí to s víťazstvom socialistických strán v mnohých štátoch?
Od krízy v roku 2008 sa v Európe vystriedali všelijaké vlády. To už ani nie je o delení na pravicu a ľavicu,
ale o schopnosti čeliť výzvam, pred ktorými Európa stojí.

Ktorá vláda na Slovensku urobila pre podnikateľov najviac?
Druhá Dzurindova - tým, že nás dostala do Európskej únie. To bol najväčší impulz, ktorý Slovensko
získalo za uplynulých desať rokov. O tom niet sporu. Samozrejme, musíme rozlišovať zameranie vlád.
Tá súčasná je orientovaná na odbory. Tak si zvolili ľudia. Prirodzeným dôsledkom je, že sa berie väčší
ohľad na zamestnancov než na zamestnávateľov. Na druhej strane musíme vidieť hodnotenie, ktoré v
súčasnosti Slovensko dostáva zo zahraničia. Nemôžem povedať, že je zlé.
Výnosy zo slovenských štátnych dlhopisov, ktorými sa financuje dlh štátu, sú rekordne nízke, i keď
ekonomika sa nezlepšuje. Nie je v tom rozpor?
Hodnotenie je relatívne. Sú krajiny, ktoré sú na tom lepšie aj horšie. Za posledné obdobie slovenské
rizikové prirážky klesali, kým u iných krajín taký pozitívny vývoj nebol. Aj to o niečom svedčí. Všade v
Európe sa bojuje so zadlženosťou, znižuje sa verejná spotreba, a to vplýva na ekonomický rast. V
Európe dnes nie je krajina, kde by sa nezvyšovali dane, niekde sa znepružňuje trh práce viac, inde
menej. Slovensko na tom z komplexného pohľadu nie je až tak zle.
Ako nový zákonník znepružnil trh práce?
Prispel k menšej pružnosti, ale nie je to pre firmy kľúčový faktor. Oveľa významnejší je vývoj v eurozóne,
v krajinách našich obchodných partnerov. Keby bol vývoj u nich lepší, tak sa to priaznivo prejaví aj na
slovenskej ekonomike a znepružnenie trhu práce si ani nevšimneme. Žiaľ, vývoj je zlý, preto je viac
viditeľný každý domáci zásah.
Politici prijímajú opatrenia na ochranu zamestnancov, no nezamestnanosť v Európe rastie. Postupujú
správne?
Z môjho pohľadu je zásadné, že klesá verejná spotreba, lebo sa šetrí. Dlhy však treba stabilizovať. Je
rozdiel, keď má krajina deväťpercentný schodok rozpočtu a o rok už len 4,5-percentný. Cítiť to na
dopyte. Aj na Slovensku. Môže to byť do istej miery kompenzované štrukturálnymi reformami, ktoré však
neprebiehajú tak rýchlo, ako by sme si želali. V rámci nich je dôležitá aj reforma trhu práce, aby sme
využili každú šancu vyrábať a predávať.
Vláda sa snaží nezamestnanosť znižovať aj dotáciami vybraným firmám či zjednodušeným
vyvlastňovaním v prípade príchodu investora. Nedeformuje to trh?
Je potrebné využiť všetky možnosti, ktoré tu sú. Vyvlastnenie vo verejnom záujme len vítam. Nie je
možné, aby sa kvôli desiatim štvorcovým metrom zabrzdila investícia za miliardu eur.
A návrh Smeru obmedziť hlas samosprávy k pripravovaným investíciám?
Dôležité je rešpektovať platné právo. Uvedomme si, aká je situácia na Slovensku. Nikto nechce nové
bane, nerastné suroviny, nikto nechce skládky. V mojej dedine nie, ale v susednej áno. Nechceme nové
fabriky, lebo je lepšie, keď sú o sto kilometrov ďalej. To považujem za brzdu. Nemôžeme postupovať
tak, že budeme zohľadňovať želania vo všetkom možnom, len nie v ekonomike. Potrebujeme ju posilniť.
Asi máloktorý starosta pôjde proti investícii v regióne, ktorá vytvorí pracovné miesta, nie?
Vravelo sa o spaľovniach, ktoré spĺňajú všetky parametre a nezaťažujú životné prostredie. No stále
existuje riziko, že sa niečo pokazí. Ale môžeme nemať spaľovne aj skládky? To nejde. Bojuje sa proti
jadrovej energetike. Keď sa rozhodneme, že ju zakážeme, energia bude päťkrát drahšia.
Od konca roka sa hromadne odhlasujú živnostníci. Rozširujú tak rady nezamestnaných.
Asi deväťdesiat percent živnostníkov platilo minimálne odvody tak, že vykazovali nízke príjmy. Odvodová
reforma bola nutná, bol tu veľký neporiadok. Malo to dosah aj na klesajúci počet živnostníkov a
dohodárov. Teraz ide o to, aby sa to vyhodnotilo. Vidím priestor hlavne na zníženie odvodového
zaťaženia nízko zarábajúcich ľudí.
Pomohlo by to aj s dlhodobo nezamestnanými?
Každá ekonomika má určitú mieru nezamestnanosti, kde sú tí, ktorí nechcú pracovať a stačí im miera
solidarity. Na Slovensku je vyššia ako v iných európskych krajinách v dôsledku štruktúry spoločnosti. To
neznamená, že to máme brať ako hotovú vec. Pomôcť by mohlo, ak by práca týchto ľudí nebola taká
nákladná. Aby minimálny náklad nebol 500 eur, ale nižší. Je to aj príklad Nemecka. Profitovalo z
opatrení, ktoré zlacnili prácu ľudí bez pracovných skúseností.

Ministerstvo hospodárstva predstavilo návrhy, ako naštartovať ekonomický rast. Môžu niektoré reálne
pomôcť?
Intenzívne sme s ministerstvom diskutovali a došlo k revízii finálneho dokumentu. Doplnilo sa viacero
vecí, ktoré považujeme za správne. Napríklad ministerstvo si uvedomilo otázku nákladovosti
podnikateľskej sféry. To, že ľavicová vláda bude prihliadať na nákladovosť firiem, považujem za dôležité.
V prvom variante neboli ani otázky energetiky a ekológie. Časť veľkých podnikov je závislá od cien
elektriny. Chceme vedieť, s akým vývojom cien energie a stupňovaním ekologických požiadaviek máme
počítať v budúcnosti. To všetko sa premieta do nákladov.
V memorande s podnikateľmi má vláda garantovať nezvyšovanie priamych daní. No zároveň potrebuje
na budúci rok ušetriť ďalších päťsto miliónov eur a premiér nechce siahnuť napríklad na dávky.
Nechcem to posudzovať, je to vec expertov.
V horších časoch a ešte pri raste nákladov pre podnikateľov záujem o daňové špekulácie všeobecne
stúpa. Aj u nás?
Vláda chce opatreniami dosiahnuť lepší výber daní. Na druhej strane prirodzenou snahou každého
podnikateľa aj občana je platiť čo najnižšie dane. Nenahovárajme si, že najväčším šťastím v živote je
platenie daní. Platí teda, že čo je dané zákonom, to treba plniť. Ak je však možná nejaká úľava alebo
legálna cesta na zníženie si dane, tak ju využije každý. To je prirodzené. Podporujeme vládu v boji proti
daňovým únikom. Sme ochotní znášať aj istý diskomfort pri tomto jej snažení. Ale rozumný.
Čo už nie je rozumné?
Hovorilo sa, že proti únikom pomôže daňový rating firiem. Mal vyhodnocovať podľa finančnej stability
firiem ich dôveryhodnosť z pohľadu budúceho platenia daní. Prvotné úvahy dokonca zvažovali aj
rejtovanie živnostníkov. Považujem to za hlúposť. Aj keď ohodnotíte terajší stav vo firme, nehovorí vám
to nič o budúcom. Kvalitne zhodnotiť finančnú situáciu podniku pritom nie je lacná záležitosť. Čiže
vyhodíte peniaze, a výsledok je otázny. Potom sa navrhovalo hodnotiť firmy podľa spoločenskej
angažovanosti. Ale ako súvisí, či niekto na charitu dá alebo nedá, a potom či dá desať eur alebo desať
miliónov, s platením daní?
A úniky na DPH?
Osobne oceňujem to, že Finančná správa išla do reštauračných podnikov v centre Bratislavy a zistila, že
až 50 percent vydaných bločkov je falošných. Úniky na DPH tu sú, všetci o nich vieme a keby sa
podarilo urobiť poriadok v tejto oblasti, tak by sme peniaze vybrané na daniach navyše mohli použiť na
znižovanie zadĺženia krajiny alebo v budúcnosti aj na zníženie daňového a odvodového zaťaženia.
Ale jeden veľký šikovný účtovný presun peňazí zo slovenskej dcéry do zahraničia môže výškou
neodvedenej dane presiahnuť úniky z x malých subjektov.
Ak je transferová platba v súlade so zákonom, nie je firme čo vyčítať. Ak nechceme, aby firmy zo
Slovenska, Európy či USA išli do daňového raja, nech sa volá Cyprus, Kajmanské ostrovy alebo Belize,
tak to poďme riešiť. Lebo je rozdiel medzi ilegálnou a legálnou optimalizáciou. Je ilegálne, ak v
reštaurácii vydám falošný bloček. Druhá vec je, ak niekto daňovo optimalizuje v rámci aktuálne legálnych
možností.
Aké opatrenie by ste prijali vy?
Sú firmy, ktoré dlhodobo plnenie zákonných povinností považujú za sväté a aj ich spolupráca s
daňovými úradmi je bezproblémová. Takým firmám asi nie je potrebné venovať takú pozornosť ako
podozrivým subjektom. Venujme kapacitu konrolórov práve tým podozrivým. Tým nemyslím, že tie
zodpovednejšie firmy by už nemali byť kontrolované, no asi nemusia byť až tak často.
Pomôže čierna listina neplatičov DPH?
Do istej miery s ňou súhlasím. Ide však o to, kto sa tam dostane, ako bude spravovaná. Musíme o tom
vedieť viac detailov. No viem si predstaviť aj to, ako môže byť zneužitá.
Aký je ideál komunikácie úradov s podnikmi?
Chápem vládu ako celok, že potrebuje odo mňa ako firmy alebo občana to a to. Tak jej to pošlem. Na
jedno miesto. V dnešnej elektronickej dobe je podľa mňa ľahko realizovateľné, že tie údaje budú firmy
posielať online. Ak používame systém ešte z čias Rakúsko-Uhorska, kde každý úradník pridá ešte niečo

svoje, tak povinností pribúda.
Asi sa potom tešíte na spustenie online daňového systému od januára 2014...
Ide o to, aby sa to už konečne dotiahlo. Predchádzajúca vláda to chcela spustiť prirýchlo a dopadlo to,
ako dopadlo.
Voči vláde vystupujete dosť zhovievavo. Ešte vás baví s druhou stranou neustále vyjednávať?
Zúčastňujeme sa rokovaní s touto aj predošlými vládami a aj naďalej takto chceme ovplyvňovať veci.
Zákonník práce mohol napríklad dopadnúť oveľa horšie. Odvodová reforma v prvom návrhu rátala so
zrušením práce na dohodu. Pokiaľ ide o sadzby dane z príjmu fyzických osôb a firiem, uznáte, že to
mohlo dopadnúť aj inak. My rokujeme už v pracovných skupinách a už pracovný návrh je často
výsledkom kompromisu. A k tej zhovievavosti. Nemerajme všetko optikou politického zápasu, ktorého
výsledkom je víťaz a porazený. Ani zamestnávatelia, ani odbory nemôžu byť ani víťazom, ani
porazeným. Môžu mať len pocit väčšej alebo menšej spokojnosti či nespokojnosti.
Marián Jusko (57)
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 1992 pôsobil v Štátnej banke
československej, neskôr v Národnej banke Slovenska, v rokoch 1999 až 2004 ako jej guvernér. Od
apríla 2005 do apríla 2009 ako predseda predstavenstva riadil bratislavský Slovnaft. Prezidentom
Republikovej únie zamestnávateľov je od mája 2007
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25. Medzinárodné študentské leto v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 12/06/2013; (as)]
Do Bratislavy prichádza leto a s ním veľa ľudí zo zahraničia. Väčšinou starší turisti, ktorí majú radi
pamiatky, alebo mladí, ktorí prišli za zábavou. No v júli zavíta do Bratislavy skupina štrnástich
zahraničných študentov, ktorí prídu vzdelávať bratislavských stredoškolákov a vysokoškolákov.
Do Bratislavy ich pritiahol projekt Me, Myself and I. Je určený pre mladých Slovákov, ktorí sa boja
cestovať alebo nemajú na to prostriedky, no napriek tomu sa chcú naučiť po anglicky. Trvá dva týždne a
je v angličtine.
Projekt vytvorila študentská organizácia AIESEC Bratislava. Bude vo dvoch turnusoch v Ekonomickej
univerzite (8. - 19. júla, 29. júla - 9. augusta). Jeden turnus stojí 5 eur. Prihlásiť sa možno na
www.uzileto.weebly.com
(as)
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26. Na druhé kolo prijímačiek treba prihlášku
[Téma: Ekonomická univerzita; Korzár; 14/06/2013; 137/2013; s.: 11; Rodina; or]
AK SA NEZÚČASTNÍTE, POPLATOK NEVRÁTIA
Kým na niektorých vysokých školách sa prijímacie pohovory ešte len tento týždeň začali, iné už oznámili,
že ešte budú prijímať prihlášky.
Vysoké školy dostali tento rok v porovnaní s vlaňajškom opäť menej prihlášok na štúdium. Je to
spôsobené tým, že do škôl prichádzajú slabšie populačné ročníky. Preto si niektoré univerzity potrebujú
stavy budúcich prvákov doplniť v druhom kole prijímacieho konania.
Záujmy sa nemenia
Klasicky sa to netýka univerzít, ktoré ponúkajú humanitné smery štúdia. Pretlak bude na oboch
lekárskych fakultách Univerzity Komenského v Bratislave, na práve aj filozofickej fakulte. Obdobná
situácia je aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Podľa jej prorektorky Ruženy Žilovej študenti
majú stále enormný záujem o psychológiu, marketingovú komunikáciu a reklamu, sociálnu prácu či
predškolskú a elementárnu pedagogiku, informatiku a prekladateľstvo. Na všetkých univerzitách v

súčasnosti prevláda záujem o denné štúdium, externé sa dostáva do závozu. Tak je to aj na
Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde podľa jej prorektora Františka Daňa externé štúdium z
hľadiska strategických zámerov univerzity vnímajú len ako doplnkové.
Aký je výber
V druhom kole ponúkajú univerzity už vyšší výber nielen fakúlt, ale aj študijných programov. Žilinská
univerzita v Žiline ponúka možnosti len na troch fakultách, ale dáva šancu aj tým, čo by si chceli zvoliť
učiteľské povolanie. "Kritériá pre prijímanie na bakalárske štúdium v druhom kole sú tie isté ako v prvom
kole," povedal František Urban, prodekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave. (or)
FAKTY
Nezapíšte sa bez rozmyslu
- Ak nie ste presvedčení o správnosti voľby vysokej školy, nezapíšte sa na ňu bez rozmyslu, lebo
prekročíte štandardnú dĺžku štúdia.
- Ak sa študent zapíše, chodí do školy alebo aj nechodí a neurobí žiadnu skúšku (alebo iba niektoré),
tento rok sa mu počíta do dĺžky štúdia.
- Ak sa na budúci rok zapíše na dennú formu na inú vysokú školu, tak sa mu do bezplatného štúdia
započítavajú dva roky na novej škole (plus 1 rok na predchádzajúcej).
- V treťom ročníku na novej škole už musí platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. (or)
VEDELI STE?
Študijný program sa dá zmeniť
O zmenu študijného programu môže študent žiadať len po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia.
- O zmenu študijného programu môže študent požiadať iba v rámci toho istého študijného odboru alebo
príbuzného študijného odboru.
- Študenti v prvom roku štúdia môžu o takúto zmenu požiadať iba na fakulte, na ktorú boli prijatí do
prvého ročníka štúdia.
- Umožňuje to zákon o vysokých školách a univerzity pri žiadosti študentov postupujú podľa svojich
vnútorných predpisov.
- Prestup z jednej vysokej školy na druhú má na starosti dekan tej-ktorej fakulty za podmienok
ustanovených v študijnom poriadku vysokej školy.
- Na základe návrhu prijímacej katedry určuje študentovi diferenčné skúšky, prípadne prijímacie skúšky,
a taktiež určuje aj lehotu ich vykonania. Tento prestup sa netýka študentov prvých ročníkov. Ak raz
nastúpia na štúdium, odklad je nemožný. Urobiť tak môžu až po ukončení 1. ročníka. (or)
ZISTILI SME
Maturitné vysvedčenie stačí až na zápis
Na vysokú školu sa môžu dostať aj tí maturanti, ktorým to v riadnom termíne na maturitnej skúške teraz
nevyšlo.
- Ak v septembri opravnú skúšku urobia, majú nádej, že sa stanú vysokoškolákmi.
- Podľa novely vysokoškolského zákona, ktorá platí od začiatku tohto roka, môžu vysoké školy prijímať
záujemcov aj podmienečne.
- Splnenie všetkých podmienok musí uchádzač predložiť najneskôr v deň zápisu na vysokú školu.
- Týka sa to napríklad aj absolventov zahraničných stredných škôl, ktorí čakajú na overenie maturitných
dokladov zo zahraničia. (or)
RADY
Do opravených testov môžete nahliadnuť
Každý, kto sa zúčastní na prijímacom konaní, má možnosť po jeho vyhodnotení nahliadnuť do
dokumentácie, ktorá súvisí s prijímačkami.
- 1. Študent alebo jeho rodič si môžu skontrolovať aj písomné testy, ktorým sa uchádzači podrobili. O
nahliadnutie do testov treba požiadať na príslušnej katedre. Niekde stačí o to požiadať ústne, inde
vyžadujú krátku písomnú žiadosť.
- 2.V prípade, ak uchádzač zistí, že jeho test nebol správne opravený, a je presvedčený o správnosti

svojho riešenia, prípadne mu boli chybne spočítané body, má výhrady k priebehu prijímacej skúšky
alebo má iné dôvody, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
- 3. Ak ste nezvládli kritériá na prijímacie skúšky, je zbytočné podávať žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia. A to ani vtedy, keby ste argumentovali stresom či náhlou nevoľnosťou.
- 4. Ak vás neprijali len preto, že ste sa umiestnili tesne pod čiarou prijatých, podajte žiadosť o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Vždy sa totiž uvoľnia miesta po tých uchádzačoch, ktorých prijali na
viacero škôl. Uspieť môžete aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu, napríklad zle
ohodnotila váš test.
- 5. Žiadosť treba dekanovi fakulty podať do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Ak uchádzač túto
lehotu nestihne, prijímacie konanie sa preňho končí, pretože vo veci ďalej nekonal. (or)
Prijímacie skúšky
Prevláda záujem o humanitné smery. ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR
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27. Medzinárodné študentské leto v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 13/06/2013; 12/2013; s.: 10; Nezaradené; as]
BRATISLAVA
Do Bratislavy prichádza leto a s ním veľa ľudí zo zahraničia. Väčšinou starší turisti, ktorí majú radi
pamiatky, alebo mladí, ktorí prišli za zábavou. No v júli zavíta do Bratislavy skupina štrnástich
zahraničných študentov, ktorí prídu vzdelávať bratislavských stredoškolákov a vysokoškolákov.
Do Bratislavy ich pritiahol projekt Me, Myself and I. Je určený pre mladých Slovákov, ktorí sa boja
cestovať alebo nemajú na to prostriedky, no napriek tomu sa chcú naučiť po anglicky. Trvá dva týždne a
je v angličtine. Projekt vytvorila študentská organizácia AIESEC Bratislava. Bude vo dvoch turnusoch v
Ekonomickej univerzite (8. - 19. júla, 29. júla - 9. augusta). Jeden turnus stojí 5 eur. Prihlásiť sa možno
na www.uzileto.weebly.com (as)
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28. Z našej energetiky môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 15/06/2013; Ekonomika; TASR]
BRATISLAVA - Procesy reprivatizácie v slovenskej energetike budú pokračovať a po akcionároch SPP a
Stredoslovenskej energetiky (SSE) môžu odísť ďalší zahraniční investori. Pripustil vedúci katedry
zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesor Peter Baláž.
"Nie som istý, či sa po Stredoslovenskej energetike nebudú predávať u nás aj ďalší distribútori ako
Západoslovenská a Východoslovenská energetika, z dôvodu vysoko regulovaného biznisu. Akcionári sú
dnes neúprosní a pokiaľ nevidia výnosnosť projektov, idú radšej preč," povedal Baláž.
Podľa Baláža nejde o dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre slovenskú
energetiku veľká. "Predovšetkým zaviedli vo firmách poriadok a európske hodnoty. Myslím si však, že
zahraničným akcionárom u nás už chýbajú sily a trpezlivosť na hádanie sa s regulátorom o cenách.
Uvažujú zväčša tak, že investícia sa im vrátila, niečo zarobili navrch a kým je konjunktúra, tak budú
chcieť svoje podiely predať," dodal profesor.
Podiely v SPP a SSE získal od zahraničných akcionárov Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý
vlastnia finančné skupiny PPF, J&T a podnikateľ Daniel Křetínský. Baláž upozorňuje, že na získanie
oboch podielov dokopy za približne tri miliardy eur, mohli mať viac dôvodov, napríklad aj lepšiu
komunikáciu s vládou a s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
"Nemuseli kupovať pre seba, hoci to tak zatiaľ prezentujú. Aj oni môžu byť predĺženou rukou globálneho
zámeru, aby sa európska energetika zjednotila. Treba si uvedomiť, že EPH má nadštandardné kontakty
v Rusku, z čoho môžu mať snahu vyťažiť," dodal Baláž.
Popis foto: Procesy reprivatizácie v slovenskej energetike budú pokračovať. Zdroj - TASR/Dušan Hein
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29. Z našej energetiky môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; openiazoch.zoznam.sk; 15/06/2013; openiazoch.zoznam.sk; Redakcia]
Procesy reprivatizácie v slovenskej energetike budú pokračovať a po akcionároch SPP a
Stredoslovenskej energetiky (SSE) môžu odísť ďalší zahraniční investori.
Procesy reprivatizácie v slovenskej energetike budú pokračovať a po akcionároch SPP a
Stredoslovenskej energetiky (SSE) môžu odísť ďalší zahraniční investori. Pripustil pre TASR vedúci
katedry zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesor Peter Baláž. "Nie som
istý, či sa po Stredoslovenskej energetike nebudú predávať u nás aj ďalší distribútori ako
Západoslovenská a Východoslovenská energetika, z dôvodu vysoko regulovaného biznisu. Akcionári sú
dnes neúprosní a pokiaľ nevidia výnosnosť projektov, idú radšej preč," povedal Baláž.
Podľa Baláža nejde o dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre slovenskú
energetiku veľká. "Predovšetkým zaviedli vo firmách poriadok a európske hodnoty. Myslím si však, že
zahraničným akcionárom u nás už chýbajú sily a trpezlivosť na hádanie sa s regulátorom o cenách.
Uvažujú zväčša tak, že investícia sa im vrátila, niečo zarobili navrch a kým je konjunktúra, tak budú
chcieť svoje podiely predať," dodal profesor.
Podiely v SPP a SSE získal od zahraničných akcionárov Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý
vlastnia finančné skupiny PPF, J&T a podnikateľ Daniel Křetínský. Baláž upozorňuje, že na získanie
oboch podielov dokopy za približne tri miliardy eur, mohli mať viac dôvodov, napríklad aj lepšiu
komunikáciu s vládou a s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). "Nemuseli kupovať pre seba,
hoci to tak zatiaľ prezentujú. Aj oni môžu byť predĺženou rukou globálneho zámeru, aby sa európska
energetika zjednotila. Treba si uvedomiť, že EPH má nadštandardné kontakty v Rusku, z čoho môžu
mať snahu vyťažiť," dodal Baláž.
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30. Z našej energetiky vraj môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 15/06/2013; Ekonomika; TASR]
Podľa odborníka nejde o dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre slovenskú
energetiku veľká.
Bratislava 15. júna (TASR) - Procesy reprivatizácie v slovenskej energetike budú pokračovať a po
akcionároch SPP a Stredoslovenskej energetiky (SSE) môžu odísť ďalší zahraniční investori. Pripustil
pre TASR vedúci katedry zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesor Peter
Baláž.
"Nie som istý, či sa po Stredoslovenskej energetike nebudú predávať u nás aj ďalší distribútori ako
Západoslovenská a Východoslovenská energetika, z dôvodu vysoko regulovaného biznisu. Akcionári sú
dnes neúprosní a pokiaľ nevidia výnosnosť projektov, idú radšej preč," povedal Baláž.
Podľa Baláža nejde o dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre slovenskú
energetiku veľká. "Predovšetkým zaviedli vo firmách poriadok a európske hodnoty. Myslím si však, že
zahraničným akcionárom u nás už chýbajú sily a trpezlivosť na hádanie sa s regulátorom o cenách.
Uvažujú zväčša tak, že investícia sa im vrátila, niečo zarobili navrch a kým je konjunktúra, tak budú
chcieť svoje podiely predať," dodal profesor.
Podiely v SPP a SSE získal od zahraničných akcionárov Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý
vlastnia finančné skupiny PPF, J&T a podnikateľ Daniel Křetínský. Baláž upozorňuje, že na získanie
oboch podielov dokopy za približne tri miliardy eur, mohli mať viac dôvodov, napríklad aj lepšiu
komunikáciu s vládou a s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
"Nemuseli kupovať pre seba, hoci to tak zatiaľ prezentujú. Aj oni môžu byť predĺženou rukou globálneho
zámeru, aby sa európska energetika zjednotila. Treba si uvedomiť, že EPH má nadštandardné kontakty
v Rusku, z čoho môžu mať snahu vyťažiť," dodal Baláž.
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31. Profesor: Z našej energetiky môžu odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 15/06/2013; Ekonomika a firmy; TASR]

Profesor Peter Baláž tvrdí, že investorov odrádza vysoko regulovaný trh.
Procesy reprivatizácie v slovenskej energetike budú pokračovať a po akcionároch SPP a
Stredoslovenskej energetiky (SSE) môžu odísť ďalší zahraniční investori. Pripustil pre TASR vedúci
katedry zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesor Peter Baláž. "Nie som
istý, či sa po Stredoslovenskej energetike nebudú predávať u nás aj ďalší distribútori ako
Západoslovenská a Východoslovenská energetika, z dôvodu vysoko regulovaného biznisu. Akcionári sú
dnes neúprosní a pokiaľ nevidia výnosnosť projektov, idú radšej preč," povedal Baláž.
Podľa Baláža nejde o dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre slovenskú
energetiku veľká. "Predovšetkým zaviedli vo firmách poriadok a európske hodnoty. Myslím si však, že
zahraničným akcionárom u nás už chýbajú sily a trpezlivosť na hádanie sa s regulátorom o cenách.
Uvažujú zväčša tak, že investícia sa im vrátila, niečo zarobili navrch a kým je konjunktúra, tak budú
chcieť svoje podiely predať," dodal profesor.
Podiely v SPP a SSE získal od zahraničných akcionárov Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý
vlastnia finančné skupiny PPF, J&T a podnikateľ Daniel Křetínský. Baláž upozorňuje, že na získanie
oboch podielov dokopy za približne tri miliardy eur, mohli mať viac dôvodov, napríklad aj lepšiu
komunikáciu s vládou a s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). "Nemuseli kupovať pre seba,
hoci to tak zatiaľ prezentujú. Aj oni môžu byť predĺženou rukou globálneho zámeru, aby sa európska
energetika zjednotila. Treba si uvedomiť, že EPH má nadštandardné kontakty v Rusku, z čoho môžu
mať snahu vyťažiť," dodal Baláž.
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32. P.Baláž: Pre našu ekonomiku je odchod investorov z energetiky škodlivý
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 16/06/2013; Ekonomika; TASR]
Môžu za to škodlivé signály nezvládnutia svojej energetickej politiky.
Bratislava 16. júna (TASR) - Pomalá konvergencia, prílišná regulácia a zlý systém podpory
alternatívnych zdrojov ťahajú energetiku v Európe smerom nadol. Krajiny ako Nemecko sa vracajú k
využívaniu vysoko dotovaného domáceho uhlia. Do budúcnosti to nie je dobrá cesta. Povedal v
rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky vedúci katedry
medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesor Peter Baláž. Podľa neho aj v
slovenskej energetike už vidno škodlivé signály nezvládnutia svojej energetickej politiky. To naznačuje
odchod zahraničných investorov, ktorí boli napr. akcionármi SPP, a.s., alebo Stredoslovenskej
energetiky.
-Slovensko patrí v rámci Európy medzi plynárenské veľmoci. Má druhú najhustejšiu distribučnú sieť
plynu a zároveň je aj druhým najväčším tranzitným prepravcom. Práve táto pozícia sa môže stať čoskoro
minulosťou, pretože tranzitnému plynovodu, ktorý cez Slovensko smeruje na západ, konkuruje Nord
Stream a o pár rokov South Stream. Je to dôvod na obavy?Našou veľkou komparatívnou výhodou je miera plynofikácie, ktorá je skutočne po Holandsku druhá
najvyššia v Európe. To vytvára podmienky, aby bola slovenská ekonomika z tohto pohľadu aj do
budúcnosti efektívna a viac konkurencieschopná, ale príťažlivá pre zahraničných investorov. Iné je to v
prípade produktovodov, kde nemáme situáciu vo vlastných rukách. Plynovodná sústava, ktorá smeruje
cez naše územie, sa vytvárala ešte v rámci socialistickej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP).
V tom čase išlo o strategický zámer vytvoriť prepojenie smerom na západ. To zároveň však zvyšovalo
závislosť jednotlivých socialistických krajín na Sovietskom zväze. Plynovody i ropovod prechádzajúce
cez naše územie majú v súčasnosti vysokú hodnotu vyplývajúcu aj z ich veľkej prepravnej kapacity, no
ekonomicky sú už reálne odpísané. Preto výdavky na prepravu plynu sú nižšie napríklad v porovnaní s
Nord Streamom, alebo inými novými dopravnými cestami. Tam sa zriaďovacie náklady vyšplhali na
úroveň desiatok miliárd eur a je zrejmý záujem investorov, aby sa čo najskôr vrátili. To znamená vyššiu
cenu za prepravu plynu. Naopak slabinou, ovplyvňujúcou aj súčasnú strategickú pozíciu Slovenska, je
Ukrajina, ktorá má pri preprave plynu spory s Ruskom a tie často rieši na úkor bezpečnosti týchto
prepravných ciest.
-Dokážeme túto situáciu zmeniť?Je to hlavne politická otázka. Jedno z riešení by mohlo súvisieť aj s tým, že Ukrajina má záujem vstúpiť
do Európskej únie (EÚ) a z tohto dôvodu musí deklarovať, že bude spoľahlivou súčasťou európskeho
komunitárneho systému. Ak sa na to pozrieme zo širšieho hľadiska, nemožno stratiť zo zreteľa, že vo
svetovej ekonomike rastie dopyt Číny po energetických zdrojoch. Ďalej sa vďaka lacným energiám,
napríklad bridlicovému plynu, výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť USA. Európa na udržanie svojej

pozície potrebuje stabilitu a bezpečnosť dodávok energie a existujúci plynovodný systém to technicky
viac-menej spĺňa. Preto je dôležité "umravniť" Ukrajinu, a to sa dá tým, že dostane reálnu šancu, aby sa
mohla stať členom EÚ. Podľa môjho názoru by k tomuto cieľu v súčasnosti mohla mať bližšie, ako
niektoré krajiny západného Balkánu. Preto miera využívania plynovodov, ktoré idú aj cez Slovensko, je
otázkou rokovania EÚ s Ukrajinou a Ruskom, kde štát z veľkej časti vlastní najväčšieho producenta a
prepravcu plynu - spoločnosť Gazprom. Ukrajina navyše môže prepravovať aj kaspický plyn cez
prepojenie Odesa-Brody. Teda to, čo sa malo v budúcnosti prepravovať cez plynovod Nabucco. V
súčasnosti je mnoho dôvodov domnievať sa, že reálna šanca, že sa aj začne stavať, je už len
hypotetická.
-Prečo si to myslíte?Nabucco mohlo byť komparatívnou výhodou pre EÚ. Keby sa prepravoval plyn aj touto cestou, mala by
ďalšiu alternatívu voči ruským dodávkam. Výhodné by bolo, že by mohla platiť Azerbajdžanu alebo
napríklad Turkmenistanu protidodávkami tovarov, čo je v prípade Ruska značný problém. Slabým
miestom je prepravná kapacita, ktorá mala byť ročne cca 20 miliárd kubických metrov plynu. Spotreba v
Európe je však takmer desaťnásobne vyššia. Pritom je zaujímavé, že priemerné náklady na výstavbu
plynovodu, pokiaľ ide o ich závislosť na kapacite prepravy sa líšia len minimálne. V prípade Nabucca sa
brala do úvahy aj určitá neistota, pokiaľ ide o schopnosť producentov z prikaspického regiónu dlhodobo
zabezpečiť dostatok zemného plynu na predaj. Preto tento projekt má relatívne nízku prepravnú
kapacitu a odhadované náklady na jeho výstavbu boli značné.
-Čiže návratnosť investície by bola veľmi dlhá...To sedí. Navyše Nabucco je podľa môjho názoru skôr politický nástroj na vytvorenie tlaku na Gazprom,
že EÚ môže mať alternatívy prepravy plynu. Jeho význam však stále klesá. Plynovod má viesť cez
Turecko a dnes máme na stole aj problém nestability v tejto krajine, čo zvyšuje riziko bezpečnosti
dodávok. Navyše viaceré spoločnosti, ktoré pôvodne vytvorili konzorcium na jeho výstavbu, svoj podiel
medzitým predali, napríklad RWE, údajne aj ÖMV, a iné. Očakávam preto, že sa Nabucco napokon
nestane alternatívou dopravy plynu do Európy. Pre stredoázijské krajiny je jedinou možnosťou, ako
vyvážať plyn, Gazprom. Ak by im EÚ vytvorila alternatívu prepravy plynu, ruský gigant by si to mohol
vysvetliť aj napríklad "nepriateľsky" a plyn zo strednej Ázie bude radšej presúvať na čínsky trh.
-Jedným z proklamovaných cieľov privatizácie SPP, a. s., v roku 2002 bolo posilnenie tranzitu ruského
plynu cez Slovensko, čo mali v tom čase garantovať akcionári, Ruhrgas a Gaz de France. Obe
spoločnosti už medzi vlastníkmi SPP nie sú. Je to tiež dôvod na obavy, že plynu cez Slovensko pôjde
menej, a tým aj menej financií získa štátny rozpočet?Pre slovenskú ekonomiku je škodlivé, keď odchádzajú zahraniční investori z energetiky. Firmy, ktoré
prichádzali na Slovensko, lákala nielen lacná a kvalifikovaná pracovná sila, ale aj zabezpečené zdroje
energií. Garantom stability boli práve renomované firmy ako E.ON, RWE, Ruhrgas alebo Gaz de France.
To už neplatí. Navyše aj podnikateľské prostredie sa zmenilo v porovnaní s obdobím, keď prichádzali títo
investori na Slovensko. V súčasnosti môže byť pre nich výhodnejšie podporiť Nord Stream, ktorý
obchádza Pobaltsko, Bielorusko a Ukrajinu. Potom je logické, že ani investícia, ako mali na Slovensku,
nebola už pre nich dostatočne perspektívna. To je jedna strana mince. Druhou sú zdroje plynu, ktoré
majú tranzitné rúry prepravovať. Gazprom nemá ďalšie dispozičné zásoby plynu a v prípade rastu jeho
vývozu bude musieť hľadať nové sibírske náleziská, kde sú náklady na ťažbu vysoké. Už dnes ho ťaží
zväčša za severným polárnym kruhom pri vysokých produkčných nákladoch, čím stráca
konkurencieschopnosť v porovnaní napríklad s uvažovaným dovozom skvapalneného plynu (LNG) z
Kataru alebo USA.
-Hrozí teda Slovensku pokles prepravovaného plynu?Ťažko na to v súčasnosti odpovedať. Pokiaľ však budú solventní koncoví zákazníci a zásobníky plynu v
blízkosti plynovodu, nevidím do roku 2020 z tohto hľadiska výrazný problém. Napokon, bývalí akcionári
SPP sú stále spoluvlastníkmi zásobníkov na našom území. Aj vzhľadom na úroveň spotreby zemného
plynu na našom území si stále myslím, že nie je efektívnejšia prepravná cesta pre plyn ako tranzitný
plynovod. Spomenul by som však ešte jeden zaujímavý faktor. Pred dvomi rokmi austrálsky investičný
fond McGuire odkúpil celú plynovodnú sieť v Nemecku, sieť Net4Gas v Česku získala spoločnosť
Allianz, pre ktorú to však nie je súčasť tradičného biznisu. Z určitého hľadiska zmena vlastníkov možno
poukazuje na snahu vlastnícky prepojiť plynovodnú sieť v Európe, pričom na konci tohto snaženia
teoreticky môže byť ako konečný kupec Gazprom alebo niektorá iná nadnárodná spoločnosť.
-Myslíte si, že by to Brusel dopustil?Zatiaľ sa zdá, že mu je to jedno. Stále sa hovorí o tom, že sa európska energetická politika zjednocuje a
zrazu niekoľko hodín po takomto vyhlásení sa objaví správa o novej bilaterálnej dohode nemeckých a

ruských firiem. O ďalších pár dní je na svete dohoda medzi Talianskom a Ruskom, čo dokazuje, že v
konečnom dôsledku každý uprednostňuje národné a nie spoločné európske ekonomické záujmy.
-V posledných rokoch dochádza k prepájaniu plynovodov v rámci Európy. Je to aj reakcia na plynovú
krízu v roku 2009. Budujú sa reverzné toky plynovodov zo západu na východ. Zostane aj po týchto
opatreniach Slovensko trvalo závislé na ruskom plyne?V posledných týždňoch sa skúša reverzný tok smerom na Ukrajinu. Úspešne už bol odskúšaný tok plynu
z Maďarska. Čiže táto alternatíva bude asi postupne funkčná i keď je otázka, aký plyn by mal reverzom
prúdiť. Paradoxne to závislosť na ruskom plyne vôbec nemusí zmeniť. Plyn z Ruska, ktorý prúdi cez
plynovod Jamal, sa k nám môže dostať reverzným tokom napríklad z Nemecka. Plyn je dominantný
problém energetiky EÚ a nie je veľmi čitateľné, v koho záujme sa deje prepájanie sietí zo severu na juh.
Existuje množstvo zámerov plynovodných prepojení, či nových terminálov, no chýba im efektívna
logistika. Niekedy to vytvára dojem, akoby to bolo vytváranie projektov len preto, aby sa niečo dialo, bez
nejakej premyslenej stratégie. Budí to však virtuálne zdanie, že EÚ prosperuje a produkuje nové
pracovné miesta, ale pravdepodobne nie je celkom tak.
-Fenoménom posledných rokov je bridlicový plyn, ktorý sa začal ťažiť v Severnej Amerike, no veľké
ložiská sú aj v Európe. Do akej miery ovplyvňuje globálny energetický trh?Vysoká cena ropy Brent, ktorá je barometrom európskeho trhu dlhodobo okolo 100 USD za barel (159
litrov), ovplyvňuje hodnotu aj iných energií. Je aj jedným z dôvodov, prečo sa objavujú na svetovom
energetickom trhu rôzne inovácie. Navyše, objem zásob ropy je konečný. Odhady hovoria, že pri
klasickom spôsobe ťažby zásoby ropy vydržia vo svete maximálne do roku 2050. Výnimkou je bridlicová
ropa a plyn, ktoré sa ťažia z pieskov a bridlíc. Ide však o nákladnú a menej efektívnu ťažbu. Ak je v
súčasnosti energeticky potrebný jeden barel ropy, aby sa desať barelov vyťažilo, pri bridlicovej rope je
výťažnosť výrazne nižšia. Na tri vyťažené barely sa spotrebuje jeden. Zaujímavejší sa tento spôsob
ťažby stane vtedy, keď sa minú klasické zásoby a zákazník bude ochotný za barel ropy zaplatiť aj 300
USD. Pri bridlicovom plyne ostáva viacero nedoriešených otázok. Zatiaľ sa nevyváža. Výnimkou je zatiaľ
len americký štát Maryland, ktorý má vybudované kapacity na jeho vývoz, no čaká na licencie. Bridlicový
plyn má pre americkú ekonomiku veľký význam, pretože jeho ťažba naštartovala nový lacný zdroj
energie zvyšujúci konkurencieschopnosť celej krajiny. Okrem toho znižuje závislosť na mazutových
elektrárňach, a teda na dovoze ropy z arabských krajín. Negatívom ťažby bridlicového plynu je
negatívny vplyv na životné prostredie, lebo znečisťuje najmä podzemné vody. Ak ho začne USA masovo
vyvážať a bude lacnejší ako ruský plyn, tak to ovplyvní celú európsku ekonomiku. Najmä stredomorské
krajiny môžu investovať do terminálov na prijímanie skvapalneného amerického plynu a zníženie
nákladov na energie premietnuť do lacnejšieho exportu, a tým aj väčšej konkurencieschopnosti.
-Európska energetika sa mení aj v inom smere. Ukazuje sa, že krajiny upúšťajú od obnoviteľných
zdrojov energie, pretože sú drahé. Dá sa preto očakávať renesancia plynu, uhlia, či jadra pri výrobe
elektrickej energie?EÚ nepristúpila správne k podpore obnoviteľných zdrojov. Bolo to veľmi živelné, a tým sa vytvoril
výnosný biznis pre mnohé privátne firmy, čo možno tiež bolo úmyslom. Fakt, že napríklad česká
ekonomika musí doplácať vyše 40 miliárd Kč na svoju fotovoltiku, znižuje jej konkurencieschopnosť.
Mnohé obnoviteľné zdroje, ako napríklad veterné elektrárne na severe Nemecka s výkonom vyše 5000
MW, prinášajú výrazný prebytok elektrickej energie v Európe a do budúcnosti sú z dôvodu časovej
nevyrovnanosti dodávok značným rizikom pre prevádzku prenosových sietí. Navyše povinnosť
dobudovať k týmto kapacitám záložné zdroje zostáva v réžii národných vlád. V súčasnosti pozorujeme
fenomén, že energetika sa spolitizovala. Bežne premiéri a ministri zahraničných vecí rokujú s
energetickými firmami, čo v minulosti nebývalo. V Nemecku možno pozorovať príklon k využívaniu uhlia
v energetike, čo je tiež len výsledok rozhodnutia vlády kancelárky Merkelovej. Jej vláda rozhodla
napríklad o odstavení ôsmich zmodernizovaných jadrových elektrární a namiesto nich o podpore
produkcie energie zabezpečuje dotovanými dodávkami uhlia. Posledný rok sa však do Európy tlačí lacné
uhlie z USA a odberatelia ho uprednostňujú, čím sa efekty takéhoto administratívneho rozhodnutia
vytratili. Viaceré rozhodnutia potvrdzujú, že Európa oslabuje svoje smerovanie k presadzovaniu
obnoviteľných zdrojov a opäť sa dostáva do popredia práve uhlie. Tým sa zhoršujú aj podmienky plnenia
kritérií tzv. Kjótskeho protokolu o emisiách, splnenie programu Európa 20-20-20 a rastú náklady na
obstarávanie energie, čím sa znižuje konkurencieschopnosť EÚ. Netreba však stratiť zo zreteľa, že
existuje však niečo ako energetický mix, čo je optimálny pomer energie vyrábanej rôznymi spôsobmi
zohľadňujúci dlhodobé komparatívne predpoklady každej krajiny. V ňom majú svoje miesto aj
obnoviteľné zdroje a nemalo by sa na ne zanevrieť, skôr sa učiť z toho, čo sa doteraz nepodarilo. Cesta
uhlia, ktorá je dnes typická napríklad pre Čínu, nie je správnym smerom pre Európu. Skôr by sa mala
vrátiť k tomu, čo bolo jej historicky prednosťou, a to boli vyspelé technológie, kde možno radiť hlavne
jadrovú energetiku. Len tu má v súčasnosti Európa jedinú šancu uspieť. Jadro bude dlho oblasťou, kde
Čína nemôže konkurovať. Takéto zdroje silovej energie by sa mali kombinovať so zdrojmi využívajúcimi
zemný plyn. Ten je totiž nespochybniteľne vysoko ekologickým palivom s vybudovanou distribučnou

sieťou, optimálne využiteľným ako záložný zdroj k obnoviteľným zdrojom energie.
-Čiže očakávate opäť väčší príklon k jadrovej energetike...Je to prirodzené a technologicky Európe vlastné. Je však paradoxné, že firma Siemens stavia v Číne
niekoľko blokov nových jadrových elektrární a v Nemecku to má de facto zakázané. To nemá logiku.
Kvôli mnohým podobným politickým rozhodnutiam stráca EÚ konkurenčnú pozíciu vo svete, ktorú
okamžite zapĺňajú iné krajiny.-Keby ste boli v súčasnosti investor, do čoho by ste sa pustili v Európe, do elektrárne na plyn, na uhlie
alebo do obnoviteľných zdrojov?V Európe do ničoho. Regulácie spôsobujú, že energetika ako oblasť biznisu ide prudko dolu. V prípade
SR to má viacero dôvodov. Napríklad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri tvorbe cien
alternatívnych zdrojov energie ich síce konštruoval, donútil distribučné spoločnosti ich vykupovať, ale
následne zvýšené náklady z toho vyplývajúce neuznal ako oprávnené. Je to zásah do podnikateľského
prostredia a aj preto si nie som istý, či z dôvodu takto regulovaného biznisu po Stredoslovenskej
energetike nebudú predávať svoje podiely u nás aj ďalší distribútori ako Západoslovenská a
Východoslovenská energetika. Akcionári sú dnes neúprosní a pokiaľ nevidia výnosnosť projektov,
presúvajú svoj kapitál do vhodnejšieho prostredia. Je nelogické, aby ÚRSO vytváralo vysoko pozitívny
hospodársky výsledok a z toho generované vysoké ceny znižovali celkovú šancu ekonomiky uspieť v
medzinárodnom prostredí. Aj preto si myslím, že procesy reprivatizácie v energetike budú na Slovensku
aj v Európe pokračovať. Nie je to dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre
slovenskú energetiku globálna. Vo firmách zaviedli systém a európske hodnoty. Myslím si však, že
zahraničným akcionárom u nás už chýbajú sily a trpezlivosť na hádanie sa s regulátorom o cenách a
trhových podmienkach. Uvažujú zväčša tak, že investícia sa im vrátila, niečo zarobili navrch a kým je
konjunktúra, tak budú chcieť svoje podiely predať. Ak aj prídu noví investori, budú čeliť klesajúcej
výnosnosti, pretože nepôjde o to, či budú mať napríklad v rúrach dosť plynu z Ruska, ale či ho budú mať
komu predať, prípadne či podmienky na trhu sú liberálne.
-Prečo je potom pre Energetický a průmyslový holding (EPH) zaujímavé kúpiť podiel v SPP, a.s., a v
Stredoslovenskej energetike, a.s.?Vysvetlení môže byť viac. Napríklad to nemuseli kupovať pre seba, hoci to tak zatiaľ prezentujú. Aj oni
môžu byť predĺženou rukou globálneho zámeru, aby sa európska energetika zjednotila. Treba si
uvedomiť, že EPH má nadštandardné kontakty v Rusku, z čoho môžu mať snahu vyťažiť. V
neposlednom rade výnosný biznis sa dá v súčasnosti robiť aj cestou rozsiahlych prevádzkových úspor.
Má pripravené razantné opatrenia z hľadiska znižovania počtu zamestnancov a celkových
prevádzkových nákladov v SPP. Firma sa postupne čistí, no už nebudú v nej žiadne nákladové rezervy.
Ak by trh stagnoval, bude obťažné udržať jeho efektívnosť. EPH má v súčasnosti pravdepodobne pocit,
že ju bude vedieť lepšie riadiť a lepšie komunikovať s vládou a ÚRSO. Je len otázne, či v celkovom
smerovaní energetického sektora v SR, a v jeho rámci aj v SPP prevládne ekonomický pragmatizmus
alebo politický egoizmus. Prípadné politické emócie musí nahradiť cieľavedomý proces podpory našej
konkurencieschopnosti, nakoľko slovenská ekonomika je absolútne závislá na výsledkoch, ktoré bude
dosahovať na zahraničných trhoch.
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33. Únia by sa mala zamerať na jadrovú energetiku
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 14/06/2013; Ekonomika - Svet; tasr]
BRATISLAVA. Politické rozhodnutia predstaviteľov Európskej únie (EÚ) v energetike spôsobujú, že únia
stráca konkurenčnú pozíciu vo svete a jej miesto rýchlo zapĺňajú iné krajiny, tvrdí vedúci katedry
medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity Peter Baláž.
Ako príklad spomenul rozhodnutie Nemecka o odstavení ôsmich zmodernizovaných jadrových
elektrární. "Firma Siemens stavia v Číne osem nových jadrových elektrární a v Nemecku to má de facto
zakázané. To nemá logiku," dodal Baláž.
Rovnako sa v Európe ukazuje, že spôsob podpory obnoviteľných zdrojov nebol dobre nastavený. "Bolo
to veľmi živelné, a tým sa vytvoril výnosný biznis pre mnohé firmy, čo možno tiež bolo úmyslom. Mnohé
obnoviteľné zdroje, ako napríklad veterné elektrárne na severe Nemecka s výkonom 5000 MW,
spôsobujú výrazný prebytok elektrickej energie v Európe a do budúcnosti sú rizikom pre prevádzku
prenosových sietí," zdôraznil Baláž.
Na úkor obnoviteľných zdrojov a jadra vidno najmä v Nemecku postupne príklon opäť k výrobe

elektrickej energie z uhlia. Producenti dostávajú štedré dotácie. Posledný rok sa však do Európy tlačí
lacné uhlie z USA a odberatelia ho uprednostňujú, čím sa efekty takéhoto administratívneho rozhodnutia
vytratili. "Cesta uhlia, ktorá je dnes typická napríklad pre Čínu, nie je správnym smerom pre Európu,"
upozornil Baláž.
Európske krajiny majú šancu globálne v energetike uspieť, keď budú vyvíjať nové technológie, napríklad
pri jadrovej energetike. "Tam Čína nebude konkurovať," uzavrel Baláž.
tasr
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34. Svetová banka má záujem o absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; TRANSPORT a LOGISTIKA; 12/06/2013; 06/2013; s.: 86; Finančné
služby; as]
Absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave majú možnosť začať svoju kariéru v skupine Svetovej
banky (The World Bank Group). Tá sa snaží v rámci Young Professionals Program (YPP) oslovovať
nádejných kandidátov z tohto regiónu. Banka im ponúka možnosť využiť vedomosti a získať skúsenosti
pri riešení projektov, ktoré sa týkajú financií, ekonomiky, vzdelávania, či manažmentu prírodných
zdrojov. Na stretnutí so študentmi EU v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 15.5.2013 o tom informovali
Roberto Amorosino, Senior Recruitment Officer Svetovej banky (WB), a Jens Broll, Human Resources
Officer Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC). ,,Hľadáme kvalifikovaných a motivovaných ľudí vo
veku do 32 rokov. Naše tímy, ktoré pôsobia v mnohých regiónoch sveta, si zakladajú na rôznorodosti
svojich členov nielen čo sa týka ich profesionálnych schopností, ale aj akademického vzdelania a
kultúry," povedal Roberto Amorosino. Od vzniku programu sa doň zapojilo už 1500 ľudí, z ktorých mnohí
sa následne vo Svetovej banke zamestnali a v súčasnosti v nej zastávajú významné manažérske
pozície. Svetová banka pritom očakáva, že okrem vynikajúcich odborných a jazykových znalostí budú
kandidáti aj vyvíjať vlastnú aktivitu. ,,Je nevyhnutné sledovať informácie o pripravovaných projektoch,
ktoré pravidelne zverejňujeme a aktívne sa zaujímať o možnosť zapojiť sa do ich realizácie," upozornil
Jens Broll z IFC. Tá sa ako súčasť Svetovej banky zameriava na rozvojové projekty súkromného
sektora. Ekonomická univerzita v Bratislave dlhodobo podporuje aktivity svojich študentov,
doktorandov a absolventov nielen v oblasti vzdelávania v rámci jednotlivých študijných programov, ale aj
pri získavaní odborných a jazykových vedomostí v zahraničí. Univerzita ponúka študentom výučbu viac
ako 80 predmetov v cudzích jazykoch, umožňuje im v spolupráci s viacerými prestížnymi univerzitami v
zahraničí získať dvojitý diplom či absolvovať študijné pobyty na zahraničných univerzitách . Na univerzite
trvale pôsobia aj uznávaní odborníci z praxe aj zo zahraničných univezít. Doktorandi EU v Bratislave
majú okrem iného možnosť získavať praktické skúsenosti na stážach v centrále OECD v Paríži.
(as)
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35. AKTUALITA: Internát Ekonomickej univerzity v Bratislave je v plameňoch
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 17/06/2013; TVnoviny; LP]
Na mieste zasahujú hasiči z celej Bratislavy.
Zo zatiaľ nezistených príčin začal horieť internát Ekonomickej univerzity v Bratislave na
Dolnozemskej ulici.
Podľa našich informácií plamene zachvátili druhé poschodie.
Na mieste zasahujú hasiči z celej Bratislavy.
V týchto chvíľach práve evakuujú ľudí.
Bližšie podrobnosti zisťujeme.
Ak máte akékoľvek videá alebo fotografie k tejto téme, zašlite nám ich na adresu
somreporter@markiza.sk
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36. Hasiči evakuovali študentov: Internát Ekonomickej univerzity zachvátil požiar
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 17/06/2013; Krimi; Plus JEDEN DEŇ/Peter Borko]
Študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave v pondelok večer vystrašil hustý čierny dym. Hasičov
privolali približne o 21:30 h.
"V budove internátu na Dolnozemskej ulici zasahovalo 10 hasičských vozidiel a približne 33 príslušníkov
hasičského zboru," povedala hovorkyňa hasičov Marcela Kapustová.
Kvôli zadymeniu priestorov evakuovali 50 ľudí. Podľa hovorcu záchranárov Borisa Chmela nedošlo k
vážnym zraneniam. Štyria študenti sa nadýchali splodín, ošetrili ich na mieste.
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37. Horia internáty Ekonomickej univerzity! Hasiči vynášajú študentov, niektorí sú
stále vnútri
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/06/2013; Čas.sk; Čas.sk]
Na internátoch Ekonomickej univerzity v Bratislave vypukol v pondelok večer požiar.
Hasičov privolali v pondelok pred desiatou hodinou k požiaru vysokoškolských internátov Ekonomickej
univerzity na Dolnozemskej ulici v Petržalke. Študentov, ktorí boli v tom čase v budove, evakuovali.
Podľa informácií Čas.sk však v budove stále nejakí zostali. Hasičom sa už niekoľko ľudí podarilo vyniesť.
Mnohí ďalší sa nadýchali dymu.
Nikto zatiaľ nevie, čo sa vlastne stalo a ako oheň vznikol. Pár študentov však tvrdilo, že dym sa šíri z
chodby a nie z izieb. Podľa nich bola chodba, na ktorej požiar pravdepodobne vznikol, uzavretá a
neobývaná.
Správu budeme aktualizovať.
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38. Horel internát na Ekonomickej univerzite. Študenti sa učili aj na štátnice
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 17/06/2013; TVnoviny; LP]
Na mieste zasahovali hasiči z celej Bratislavy.
Zo zatiaľ nezistených príčin začal horieť internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v
Petržalke. Podľa našich informácií plamene zachvátili druhé poschodie, údajne horela kuchynka.
Na mieste zasahovali hasiči z celej Bratislavy. Podľa informácií TV Markíza z budovy evakuovali asi 200
ľudí, niektorí z nich majú mať v utorok 18. júna štátne záverečne skúšky.
Na mieste je reportér TV Markíza Marek Gudiak, jeho reportáž si môžete pozrieť v Prvých Televíznych
novinách o 17.00 h.
Ak máte akékoľvek videá alebo fotografie, pošlite nám ich na adresu somreporter@markiza.sk
Popis foto: Horiaci internát na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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39. Hasiči evakuovali študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 18/06/2013; s.: 6b; SLOVENSKO; pb]
BRATISLAVA - Študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave včera večer vystrašil hustý čierny
dym. Hasičov privolali približne o 21:30 h. "V budove internátu na Dolnozemskej ulici zasahovalo 10
hasičských vozidiel a približne 33 príslušníkov hasičského zboru," povedala hovorkyňa hasičov Marcela
Kapustová. Kvôli zadymeniu priestorov evakuovali 50 ľudí. Podľa hovorcu záchranárov Borisa Chmela
nedošlo k vážnym zraneniam. Štyria študenti sa nadýchali splodín, ošetrili ich na mieste. (pb)
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40. Výber realitného makléra a výška ponukovej ceny
[Téma: Ekonomická univerzita; mojdom.zoznam.sk; 18/06/2013; mojdom.zoznam.sk; časopis Môj dom
JAGA GROUP]
Hlavná stránka > Stavba a rekonštrukcia > Legislatíva a financovanie
Výber makléra je pri predaji nehnuteľnosti najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré musíte urobiť, aby ste dobre
predali.
Výška provízie je najčastejším mylným parametrom, na základe ktorého si majitelia vyberajú svojho
makléra. Hneď druhým je výška ponukovej ceny, teda ceny, za ktorú je maklér ochotný vziať vašu
nehnuteľnosť do ponuky, respektíve ceny, za ktorú predpokladá alebo deklaruje predaj nehnuteľnosti. Aj
toto číslo sa môže pri rôznych makléroch zásadne líšiť a takisto tu platí, že menej je viac.
Prvá vec, ktorú musíte mať na pamäti, je, že maklér nie je súdny znalec, ktorý vám exaktne povie
predajnú cenu vašej nehnuteľnosti. Maklér je obchodník a marketér, ktorý by sa všetkými svojimi
aktivitami mal usilovať o získanie najlepšej predajnej ceny v danom čase na trhu. Ponuková cena, teda
cena, za ktorú nehnuteľnosť vezme do ponuky a prezentuje, je jeden z prvých nástrojov na dosiahnutie
tohto výsledku.
Najvyššia cena = komplikovaný predaj
Ak si vyberiete makléra, ktorý uvedie najvyššiu predajnú cenu vašej nehnuteľnosti, s najväčšou
pravdepodobnosťou sa môžete pripraviť na komplikovaný predaj. Skúsenosti ukazujú, že najvyššiu cenu
a najlepšie podmienky dokáže nehnuteľnosť vygenerovať v prvých týždňoch jej predaja. Ak je ponuková
cena nehnuteľnosti príliš vysoká, nehnuteľnosť má menej obhliadok, čo znamená menšiu šancu na
predaj, dlhší čas na trhu a v konečnom dôsledku aj nižšiu predajnú cenu. Postavte ponukovú cenu nižšie
a stane sa presný opak. Vyšší počet obhliadok, lepšia vyjednávacia pozícia a nakoniec aj rýchly a
výhodný predaj.
Úloha makléra
Prvou úlohou makléra je dať vám reálny návrh ponukovej ceny vašej nehnuteľnosti v závislosti od
termínu a času predaja, ktorý by mal byť postavený na predchádzajúcich porovnateľných predajoch,
aktuálnych dopytoch klientov a konkurenčných ponukách. Ak maklér nekriticky prijme vašu ponukovú
cenu, respektíve vám dá cenový odhad na mieste bez vážnejšieho zamyslenia sa, môžete si byť takmer
istí, že vás čakajú nepríjemné prekvapenia. Cieľom tohto makléra je totiž iba získať vašu nehnuteľnosť
do ponuky a nie čo najlepšie ju predať (tento takzvaný lister stavia svoju stratégiu na tom, že má veľa
ponúk a tým podporuje najmä svoj vlastný marketing).
Dobrý a skúsený maklér stavia na istotu. Povie vám alternatívne stratégie a ceny a veľmi reálne
odhadne, za aký čas a s akou finálnou predajnou cenou vašu nehnuteľnosť predá. Upozorní vás, ak je
vaša cieľová predajná cena príliš vysoká, prípadne dokonca odmietne nehnuteľnosť za danú ponukovú
cenu predávať.
www.riesimebyvanie.sk
Jediný spoľahlivý nástroj, ktorým môžete odlíšiť dobrého makléra od zlého, sú jeho referencie.
5 rád, ako si vybrať realitného makléra
Veľa ľudí má s realitnými maklérmi či sprostredkovateľmi zlé skúsenosti. Sťažujú sa na ich
neprofesionalitu a necitlivý prístup. Predsa len, predaj bytu nie je každodenná záležitosť a mnohí ho
absolvujú len raz či dvakrát za život. Ako si teda túto skúsenosť uľahčiť a spríjemniť?
1 Pri výbere realitného makléra je dobré, ak ho osobne navštívite v kancelárii. Zistíte tak, či sídlo jeho
činnosti nie je len fiktívne. Ak nemá oficiálnu prevádzku, neskladajte mu zálohu.
2 Skontrolujte si jeho oprávnenie podnikať na stránkach obchodného registra (www.orsr.sk) alebo
živnostenského registra (www.zrsr.sk). Garanciou odbornosti je aj členstvo v Asociácii realitných
maklérov.
3 Realitný maklér musí byť schopný odpovedať na otázky o priebehu prevodu nehnuteľnosti a musí
poznať doklady, ktoré sa predkladajú na kataster. Ak máte pocit, že na vaše otázky nevie odpovedať, a
neponúkne vám svojho právneho zástupcu, ktorý vám postup vysvetlí, tento sprostredkovateľ nemá
dostatočné skúsenosti a riskujete, že prevod neprebehne bezpečne.
4 Profesionálny maklér by vám mal v rámci svojich služieb zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv,
návrh na vklad, mal by vás informovať, aké doklady a dokumenty bude od vás potrebovať, mal by byť

schopný zabezpečiť znalecké posudky a ovládať postupy predaja prostredníctvom hypotekárneho úveru.
5 Realitný maklér by vás mal odbremeniť od behania na kataster a väčšinu dokumentov zaobstarať
osobne. Niektorí sprostredkovatelia v rámci svojich provízií platia za klientov aj notárske poplatky a
základný správny poplatok na katastri.
Martin Čapo
V roku 2004 založil a vedie realitnú kanceláriu Riešime bývanie s pôsobnosťou na rezidenčnom trhu v
bratislavskom regióne. Je autorom realitného manuálu Kupujeme nehnuteľnosť/Predávame
nehnuteľnosť. Pôsobí ako arbiter relácie TV Joj Nové bývanie. Pravidelne prispieva do rôznych médií na
tému reality. Prednáša externe na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.
TEXT: Ing. Martin Čapo
FOTO: thinkstock.cz
ZDROJ: časopis Môj dom JAGA GROUP
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41. Peter Baláž: Pre slovenskú ekonomiku je odchod investorov z energetiky
škodlivý
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 17/06/2013; energia.sk; TASR 2013]
Pomalá konvergencia, prílišná regulácia a zlý systém podpory alternatívnych zdrojov ťahajú energetiku v
Európe smerom nadol. Krajiny ako Nemecko sa vracajú k využívaniu vysoko dotovaného domáceho
uhlia. Do budúcnosti to nie je dobrá cesta, povedal v rozhovore vedúci katedry medzinárodného
obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesor Peter Baláž. Podľa neho aj v slovenskej
energetike už vidno škodlivé signály nezvládnutia svojej energetickej politiky. To naznačuje odchod
zahraničných investorov, ktorí boli napr. akcionármi SPP, a.s., alebo Stredoslovenskej energetiky.
Slovensko patrí v rámci Európy medzi plynárenské veľmoci. Má druhú najhustejšiu distribučnú sieť plynu
a zároveň je aj druhým najväčším tranzitným prepravcom. Práve táto pozícia sa môže stať čoskoro
minulosťou, pretože tranzitnému plynovodu, ktorý cez Slovensko smeruje na západ, konkuruje Nord
Stream a o pár rokov South Stream. Je to dôvod na obavy?
Našou veľkou komparatívnou výhodou je miera plynofikácie, ktorá je skutočne po Holandsku druhá
najvyššia v Európe. To vytvára podmienky, aby bola slovenská ekonomika z tohto pohľadu aj do
budúcnosti efektívna a viac konkurencieschopná, ale príťažlivá pre zahraničných investorov. Iné je to v
prípade produktovodov, kde nemáme situáciu vo vlastných rukách. Plynovodná sústava, ktorá smeruje
cez naše územie, sa vytvárala ešte v rámci socialistickej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP).
V tom čase išlo o strategický zámer vytvoriť prepojenie smerom na západ. To zároveň však zvyšovalo
závislosť jednotlivých socialistických krajín na Sovietskom zväze. Plynovody i ropovod prechádzajúce
cez naše územie majú v súčasnosti vysokú hodnotu vyplývajúcu aj z ich veľkej prepravnej kapacity, no
ekonomicky sú už reálne odpísané. Preto výdavky na prepravu plynu sú nižšie napríklad v porovnaní s
Nord Streamom, alebo inými novými dopravnými cestami. Tam sa zriaďovacie náklady vyšplhali na
úroveň desiatok miliárd eur a je zrejmý záujem investorov, aby sa čo najskôr vrátili. To znamená vyššiu
cenu za prepravu plynu. Naopak slabinou, ovplyvňujúcou aj súčasnú strategickú pozíciu Slovenska, je
Ukrajina, ktorá má pri preprave plynu spory s Ruskom a tie často rieši na úkor bezpečnosti týchto
prepravných ciest.
Dokážeme túto situáciu zmeniť?
Je to hlavne politická otázka. Jedno z riešení by mohlo súvisieť aj s tým, že Ukrajina má záujem vstúpiť
do Európskej únie (EÚ) a z tohto dôvodu musí deklarovať, že bude spoľahlivou súčasťou európskeho
komunitárneho systému. Ak sa na to pozrieme zo širšieho hľadiska, nemožno stratiť zo zreteľa, že vo
svetovej ekonomike rastie dopyt Číny po energetických zdrojoch. Ďalej sa vďaka lacným energiám,
napríklad bridlicovému plynu, výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť USA. Európa na udržanie svojej
pozície potrebuje stabilitu a bezpečnosť dodávok energie a existujúci plynovodný systém to technicky
viac-menej spĺňa. Preto je dôležité "umravniť" Ukrajinu, a to sa dá tým, že dostane reálnu šancu, aby sa
mohla stať členom EÚ. Podľa môjho názoru by k tomuto cieľu v súčasnosti mohla mať bližšie, ako
niektoré krajiny západného Balkánu. Preto miera využívania plynovodov, ktoré idú aj cez Slovensko, je
otázkou rokovania EÚ s Ukrajinou a Ruskom, kde štát z veľkej časti vlastní najväčšieho producenta a
prepravcu plynu - spoločnosť Gazprom. Ukrajina navyše môže prepravovať aj kaspický plyn cez
prepojenie Odesa-Brody. Teda to, čo sa malo v budúcnosti prepravovať cez plynovod Nabucco. V
súčasnosti je mnoho dôvodov domnievať sa, že reálna šanca, že sa aj začne stavať, je už len
hypotetická.
Prečo si to myslíte?

Nabucco mohlo byť komparatívnou výhodou pre EÚ. Keby sa prepravoval plyn aj touto cestou, mala by
ďalšiu alternatívu voči ruským dodávkam. Výhodné by bolo, že by mohla platiť Azerbajdžanu alebo
napríklad Turkmenistanu protidodávkami tovarov, čo je v prípade Ruska značný problém. Slabým
miestom je prepravná kapacita, ktorá mala byť ročne cca 20 miliárd kubických metrov plynu. Spotreba v
Európe je však takmer desaťnásobne vyššia. Pritom je zaujímavé, že priemerné náklady na výstavbu
plynovodu, pokiaľ ide o ich závislosť na kapacite prepravy sa líšia len minimálne. V prípade Nabucca sa
brala do úvahy aj určitá neistota, pokiaľ ide o schopnosť producentov z prikaspického regiónu dlhodobo
zabezpečiť dostatok zemného plynu na predaj. Preto tento projekt má relatívne nízku prepravnú
kapacitu a odhadované náklady na jeho výstavbu boli značné.
Čiže návratnosť investície by bola veľmi dlhá...
To sedí. Navyše Nabucco je podľa môjho názoru skôr politický nástroj na vytvorenie tlaku na Gazprom,
že EÚ môže mať alternatívy prepravy plynu. Jeho význam však stále klesá. Plynovod má viesť cez
Turecko a dnes máme na stole aj problém nestability v tejto krajine, čo zvyšuje riziko bezpečnosti
dodávok. Navyše viaceré spoločnosti, ktoré pôvodne vytvorili konzorcium na jeho výstavbu, svoj podiel
medzitým predali, napríklad RWE, údajne aj ÖMV, a iné. Očakávam preto, že sa Nabucco napokon
nestane alternatívou dopravy plynu do Európy. Pre stredoázijské krajiny je jedinou možnosťou, ako
vyvážať plyn, Gazprom. Ak by im EÚ vytvorila alternatívu prepravy plynu, ruský gigant by si to mohol
vysvetliť aj napríklad "nepriateľsky" a plyn zo strednej Ázie bude radšej presúvať na čínsky trh.
Jedným z proklamovaných cieľov privatizácie SPP, a. s., v roku 2002 bolo posilnenie tranzitu ruského
plynu cez Slovensko, čo mali v tom čase garantovať akcionári, Ruhrgas a Gaz de France. Obe
spoločnosti už medzi vlastníkmi SPP nie sú. Je to tiež dôvod na obavy, že plynu cez Slovensko pôjde
menej, a tým aj menej financií získa štátny rozpočet?
Pre slovenskú ekonomiku je škodlivé, keď odchádzajú zahraniční investori z energetiky. Firmy, ktoré
prichádzali na Slovensko, lákala nielen lacná a kvalifikovaná pracovná sila, ale aj zabezpečené zdroje
energií. Garantom stability boli práve renomované firmy ako E.ON, RWE, Ruhrgas alebo Gaz de France.
To už neplatí. Navyše aj podnikateľské prostredie sa zmenilo v porovnaní s obdobím, keď prichádzali títo
investori na Slovensko. V súčasnosti môže byť pre nich výhodnejšie podporiť Nord Stream, ktorý
obchádza Pobaltsko, Bielorusko a Ukrajinu. Potom je logické, že ani investícia, ako mali na Slovensku,
nebola už pre nich dostatočne perspektívna. To je jedna strana mince. Druhou sú zdroje plynu, ktoré
majú tranzitné rúry prepravovať. Gazprom nemá ďalšie dispozičné zásoby plynu a v prípade rastu jeho
vývozu bude musieť hľadať nové sibírske náleziská, kde sú náklady na ťažbu vysoké. Už dnes ho ťaží
zväčša za severným polárnym kruhom pri vysokých produkčných nákladoch, čím stráca
konkurencieschopnosť v porovnaní napríklad s uvažovaným dovozom skvapalneného plynu (LNG) z
Kataru alebo USA.
Hrozí Slovensku pokles prepravovaného plynu?
Ťažko na to v súčasnosti odpovedať. Pokiaľ však budú solventní koncoví zákazníci a zásobníky plynu v
blízkosti plynovodu, nevidím do roku 2020 z tohto hľadiska výrazný problém. Napokon, bývalí akcionári
SPP sú stále spoluvlastníkmi zásobníkov na našom území. Aj vzhľadom na úroveň spotreby zemného
plynu na našom území si stále myslím, že nie je efektívnejšia prepravná cesta pre plyn ako tranzitný
plynovod. Spomenul by som však ešte jeden zaujímavý faktor. Pred dvomi rokmi austrálsky investičný
fond McGuire odkúpil celú plynovodnú sieť v Nemecku, sieť Net4Gas v Česku získala spoločnosť
Allianz, pre ktorú to však nie je súčasť tradičného biznisu. Z určitého hľadiska zmena vlastníkov možno
poukazuje na snahu vlastnícky prepojiť plynovodnú sieť v Európe, pričom na konci tohto snaženia
teoreticky môže byť ako konečný kupec Gazprom alebo niektorá iná nadnárodná spoločnosť.
Myslíte si, že by to Brusel dopustil?
Zatiaľ sa zdá, že mu je to jedno. Stále sa hovorí o tom, že sa európska energetická politika zjednocuje a
zrazu niekoľko hodín po takomto vyhlásení sa objaví správa o novej bilaterálnej dohode nemeckých a
ruských firiem. O ďalších pár dní je na svete dohoda medzi Talianskom a Ruskom, čo dokazuje, že v
konečnom dôsledku každý uprednostňuje národné a nie spoločné európske ekonomické záujmy.
V posledných rokoch dochádza k prepájaniu plynovodov v rámci Európy. Je to aj reakcia na plynovú
krízu v roku 2009. Budujú sa reverzné toky plynovodov zo západu na východ. Zostane aj po týchto
opatreniach Slovensko trvalo závislé na ruskom plyne?
V posledných týždňoch sa skúša reverzný tok smerom na Ukrajinu. Úspešne už bol odskúšaný tok plynu
z Maďarska. Čiže táto alternatíva bude asi postupne funkčná i keď je otázka, aký plyn by mal reverzom
prúdiť. Paradoxne to závislosť na ruskom plyne vôbec nemusí zmeniť. Plyn z Ruska, ktorý prúdi cez
plynovod Jamal, sa k nám môže dostať reverzným tokom napríklad z Nemecka. Plyn je dominantný
problém energetiky EÚ a nie je veľmi čitateľné, v koho záujme sa deje prepájanie sietí zo severu na juh.
Existuje množstvo zámerov plynovodných prepojení, či nových terminálov, no chýba im efektívna
logistika. Niekedy to vytvára dojem, akoby to bolo vytváranie projektov len preto, aby sa niečo dialo, bez
nejakej premyslenej stratégie. Budí to však virtuálne zdanie, že EÚ prosperuje a produkuje nové
pracovné miesta, ale pravdepodobne nie je celkom tak.

Fenoménom posledných rokov je bridlicový plyn, ktorý sa začal ťažiť v Severnej Amerike, no veľké
ložiská sú aj v Európe. Do akej miery ovplyvňuje globálny energetický trh?
Vysoká cena ropy Brent, ktorá je barometrom európskeho trhu dlhodobo okolo 100 USD za barel (159
litrov), ovplyvňuje hodnotu aj iných energií. Je aj jedným z dôvodov, prečo sa objavujú na svetovom
energetickom trhu rôzne inovácie. Navyše, objem zásob ropy je konečný. Odhady hovoria, že pri
klasickom spôsobe ťažby zásoby ropy vydržia vo svete maximálne do roku 2050. Výnimkou je bridlicová
ropa a plyn, ktoré sa ťažia z pieskov a bridlíc. Ide však o nákladnú a menej efektívnu ťažbu. Ak je v
súčasnosti energeticky potrebný jeden barel ropy, aby sa desať barelov vyťažilo, pri bridlicovej rope je
výťažnosť výrazne nižšia. Na tri vyťažené barely sa spotrebuje jeden. Zaujímavejší sa tento spôsob
ťažby stane vtedy, keď sa minú klasické zásoby a zákazník bude ochotný za barel ropy zaplatiť aj 300
USD. Pri bridlicovom plyne ostáva viacero nedoriešených otázok. Zatiaľ sa nevyváža. Výnimkou je zatiaľ
len americký štát Maryland, ktorý má vybudované kapacity na jeho vývoz, no čaká na licencie. Bridlicový
plyn má pre americkú ekonomiku veľký význam, pretože jeho ťažba naštartovala nový lacný zdroj
energie zvyšujúci konkurencieschopnosť celej krajiny. Okrem toho znižuje závislosť na mazutových
elektrárňach, a teda na dovoze ropy z arabských krajín. Negatívom ťažby bridlicového plynu je
negatívny vplyv na životné prostredie, lebo znečisťuje najmä podzemné vody. Ak ho začne USA masovo
vyvážať a bude lacnejší ako ruský plyn, tak to ovplyvní celú európsku ekonomiku. Najmä stredomorské
krajiny môžu investovať do terminálov na prijímanie skvapalneného amerického plynu a zníženie
nákladov na energie premietnuť do lacnejšieho exportu, a tým aj väčšej konkurencieschopnosti.
Európska energetika sa mení aj v inom smere. Ukazuje sa, že krajiny upúšťajú od obnoviteľných zdrojov
energie, pretože sú drahé. Dá sa preto očakávať renesancia plynu, uhlia, či jadra pri výrobe elektrickej
energie?
EÚ nepristúpila správne k podpore obnoviteľných zdrojov. Bolo to veľmi živelné, a tým sa vytvoril
výnosný biznis pre mnohé privátne firmy, čo možno tiež bolo úmyslom. Fakt, že napríklad česká
ekonomika musí doplácať vyše 40 miliárd Kč na svoju fotovoltiku, znižuje jej konkurencieschopnosť.
Mnohé obnoviteľné zdroje, ako napríklad veterné elektrárne na severe Nemecka s výkonom vyše 5000
MW, prinášajú výrazný prebytok elektrickej energie v Európe a do budúcnosti sú z dôvodu časovej
nevyrovnanosti dodávok značným rizikom pre prevádzku prenosových sietí. Navyše povinnosť
dobudovať k týmto kapacitám záložné zdroje zostáva v réžii národných vlád. V súčasnosti pozorujeme
fenomén, že energetika sa spolitizovala. Bežne premiéri a ministri zahraničných vecí rokujú s
energetickými firmami, čo v minulosti nebývalo. V Nemecku možno pozorovať príklon k využívaniu uhlia
v energetike, čo je tiež len výsledok rozhodnutia vlády kancelárky Merkelovej. Jej vláda rozhodla
napríklad o odstavení ôsmich zmodernizovaných jadrových elektrární a namiesto nich o podpore
produkcie energie zabezpečuje dotovanými dodávkami uhlia. Posledný rok sa však do Európy tlačí lacné
uhlie z USA a odberatelia ho uprednostňujú, čím sa efekty takéhoto administratívneho rozhodnutia
vytratili. Viaceré rozhodnutia potvrdzujú, že Európa oslabuje svoje smerovanie k presadzovaniu
obnoviteľných zdrojov a opäť sa dostáva do popredia práve uhlie. Tým sa zhoršujú aj podmienky plnenia
kritérií tzv. Kjótskeho protokolu o emisiách, splnenie programu Európa 20-20-20 a rastú náklady na
obstarávanie energie, čím sa znižuje konkurencieschopnosť EÚ. Netreba však stratiť zo zreteľa, že
existuje však niečo ako energetický mix, čo je optimálny pomer energie vyrábanej rôznymi spôsobmi
zohľadňujúci dlhodobé komparatívne predpoklady každej krajiny. V ňom majú svoje miesto aj
obnoviteľné zdroje a nemalo by sa na ne zanevrieť, skôr sa učiť z toho, čo sa doteraz nepodarilo. Cesta
uhlia, ktorá je dnes typická napríklad pre Čínu, nie je správnym smerom pre Európu. Skôr by sa mala
vrátiť k tomu, čo bolo jej historicky prednosťou, a to boli vyspelé technológie, kde možno radiť hlavne
jadrovú energetiku. Len tu má v súčasnosti Európa jedinú šancu uspieť. Jadro bude dlho oblasťou, kde
Čína nemôže konkurovať. Takéto zdroje silovej energie by sa mali kombinovať so zdrojmi využívajúcimi
zemný plyn. Ten je totiž nespochybniteľne vysoko ekologickým palivom s vybudovanou distribučnou
sieťou, optimálne využiteľným ako záložný zdroj k obnoviteľným zdrojom energie.
Očakávate opäť väčší príklon k jadrovej energetike?
Je to prirodzené a technologicky Európe vlastné. Je však paradoxné, že firma Siemens stavia v Číne
niekoľko blokov nových jadrových elektrární a v Nemecku to má de facto zakázané. To nemá logiku.
Kvôli mnohým podobným politickým rozhodnutiam stráca EÚ konkurenčnú pozíciu vo svete, ktorú
okamžite zapĺňajú iné krajiny.
Keby ste boli v súčasnosti investor, do čoho by ste sa pustili v Európe, do elektrárne na plyn, na uhlie
alebo do obnoviteľných zdrojov?
V Európe do ničoho. Regulácie spôsobujú, že energetika ako oblasť biznisu ide prudko dolu. V prípade
SR to má viacero dôvodov. Napríklad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri tvorbe cien
alternatívnych zdrojov energie ich síce konštruoval, donútil distribučné spoločnosti ich vykupovať, ale
následne zvýšené náklady z toho vyplývajúce neuznal ako oprávnené. Je to zásah do podnikateľského
prostredia a aj preto si nie som istý, či z dôvodu takto regulovaného biznisu po Stredoslovenskej
energetike nebudú predávať svoje podiely u nás aj ďalší distribútori ako Západoslovenská a
Východoslovenská energetika. Akcionári sú dnes neúprosní a pokiaľ nevidia výnosnosť projektov,
presúvajú svoj kapitál do vhodnejšieho prostredia. Je nelogické, aby ÚRSO vytváralo vysoko pozitívny
hospodársky výsledok a z toho generované vysoké ceny znižovali celkovú šancu ekonomiky uspieť v

medzinárodnom prostredí. Aj preto si myslím, že procesy reprivatizácie v energetike budú na Slovensku
aj v Európe pokračovať. Nie je to dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre
slovenskú energetiku globálna. Vo firmách zaviedli systém a európske hodnoty. Myslím si však, že
zahraničným akcionárom u nás už chýbajú sily a trpezlivosť na hádanie sa s regulátorom o cenách a
trhových podmienkach. Uvažujú zväčša tak, že investícia sa im vrátila, niečo zarobili navrch a kým je
konjunktúra, tak budú chcieť svoje podiely predať. Ak aj prídu noví investori, budú čeliť klesajúcej
výnosnosti, pretože nepôjde o to, či budú mať napríklad v rúrach dosť plynu z Ruska, ale či ho budú mať
komu predať, prípadne či podmienky na trhu sú liberálne.
Prečo je potom pre Energetický a průmyslový holding (EPH) zaujímavé kúpiť podiel v SPP, a.s., a v
Stredoslovenskej energetike, a.s.?
Vysvetlení môže byť viac. Napríklad to nemuseli kupovať pre seba, hoci to tak zatiaľ prezentujú. Aj oni
môžu byť predĺženou rukou globálneho zámeru, aby sa európska energetika zjednotila. Treba si
uvedomiť, že EPH má nadštandardné kontakty v Rusku, z čoho môžu mať snahu vyťažiť. V
neposlednom rade výnosný biznis sa dá v súčasnosti robiť aj cestou rozsiahlych prevádzkových úspor.
Má pripravené razantné opatrenia z hľadiska znižovania počtu zamestnancov a celkových
prevádzkových nákladov v SPP. Firma sa postupne čistí, no už nebudú v nej žiadne nákladové rezervy.
Ak by trh stagnoval, bude obťažné udržať jeho efektívnosť. EPH má v súčasnosti pravdepodobne pocit,
že ju bude vedieť lepšie riadiť a lepšie komunikovať s vládou a ÚRSO. Je len otázne, či v celkovom
smerovaní energetického sektora v SR, a v jeho rámci aj v SPP prevládne ekonomický pragmatizmus
alebo politický egoizmus. Prípadné politické emócie musí nahradiť cieľavedomý proces podpory našej
konkurencieschopnosti, nakoľko slovenská ekonomika je absolútne závislá na výsledkoch, ktoré bude
dosahovať na zahraničných trhoch.
Copyright © TASR 2013
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42. Internáty Ekonomickej univerzity zachvátil požiar. Evakuovali študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/06/2013; Dnes; Aktuálne.sk]
BRATISLAVA - Vysokoškolský internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici zachvátil požiar.
Horelo na druhom poschodí a z budovy evakuovali študentov. Podľa informácií Aktuálne.sk študentov
umiestnili v priestoroch Obchodnej a Národohospodárskej fakulty.
Z neznámych príčin začalpodľa televízie horieť internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici
v Petržalke. Údajne zhorela na internáte kuchynka.
Podľa informácií TV Markíza z budovy evakuovali asi 200 študentov. "Na mieste udalosti zasahuje 10
hasičských vozidiel a približne 33 príslušníkov," uviedla pre Sme.sk hovorkyňa bratislavských hasičov
Daniela Kapustová.
"Povedali nám, že na prvom a druhom poschodí sa niečo chytilo a zadymilo to dosť veľkú časť
priestorov," povedal pre Aktuálne.sk jeden zo zamestnancov Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity. Zdroj požiaru a dymenia sa podľa neho už podarilo lokalizovať, ale v priestore sa nachádza
stále veľa dymu.
"Zatiaľ sme na Obchodnej fakulte a rovnako aj Národohospodárskej fakulte zriadili niečo ako krízové
stanovisko, kde sme umiestnili študentov a zabezpečili sme im pitný režim," dodal.
Pripravujeme podrobnosti.
Popis foto: Ilustračná fotografia. Zdroj - TASR/Vladimír Benko
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43. Vysokoškolské internáty Ekonomickej univerzity zachvátil požiar. Evakuujú
študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; aktualne.sk; 17/06/2013; Dnes; Aktuálne.sk]
BRATISLAVA - Vysokoškolský internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici zachvátil požiar.
Podľa televízie Markíza horí na druhom poschodí a z budovy evakuujú študentov.
Z neznámych príčin začalpodľa televízie horieť internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici

v Petržalke. Údajne zhorela na internáte kuchynka.
Podľa informácií TV Markíza z budovy evakuovali asi 200 študentov. "Na mieste udalosti zasahuje 10
hasičských vozidiel a približne 33 príslušníkov," uviedla pre Sme.sk hovorkyňa bratislavských hasičov
Daniela Kapustová.
Popis foto: Ilustračná fotografia. Zdroj - Tomáš Chlapečka
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44. Na internáte v bratislavskej Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/06/2013; Bratislava - Petržalka; Redakcia]
Požiar na internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v bratislavskej Petržalke podľa
televízie Markíza zachvátil druhé poschodie.
BRATISLAVA. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v bratislavskej
Petržalke podľa televízie Markíza zachvátil druhé poschodie. Hlásenie o dyme prijal dispečing o pol
desiatej.
Pri internáte sú hasiči z celej Bratislavy. "Na mieste udalosti zasahuje 10 hasičských vozidiel a približne
33 príslušníkov," vraví hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Bratislava
Daniela Kapustová.
Podľa Markízy evakuovali študentov, čo potvrdila aj Kapustová. Horela údajne kuchynka.
Viete viac? Dajte nám vedieť na web@sme.sk. Ďakujeme
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45. Prvá informácia: Požiar na internátoch Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 17/06/2013; noviny.sk; noviny.sk]
BRATISLAVA - Dráma na internátoch bratislavskej Ekonomickej univerzity! Z dosiaľ neznámych príčin
vypukol okolo desiatej večer požiar v priestoroch jednej z budov študentského domova. Hasiči v týchto
chvíľach zachraňujú jeho obyvateľov."
"Na Ekonomickej univerzite v Petržalke došlo k mimoriadnej udalosti. Práve teraz je tam niekoľko
sanitiek a požiarnických áut," opísala jedna zo svedkýň.
Niektorí študenti majú mať vážne zdravotné problémy, dôvodom sú zrejme splodiny, ktorých sa
nadýchali.
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46. Internáty Ekonomickej univerzity zasiahol požiar, študentov evakuovali
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 17/06/2013; Krimi; Pluska.sk/nor]
Študentský domov bratislavskej Ekonomickej univerzity je v plameňoch. Požiar vypukol v pondelok
večer a na mieste zasahuje niekoľko desiatok hasičov.
Študenti, ktorí sa pripravujú na skúšky a štátnice na Ekonomickej univerzite sa v pondelok večer veľa
nenaučili.
Oheň sa šíril z chodby
Príčinou bol požiar, kvôli ktorému museli evakuovať celú budovu. Hasiči prišli na miesto krátko pred
desiatou, no v tom čase boli podľa serveru Čas.sk študenti už dávno pred budovou.
Podľa predbežných správ nebol známy rozsah škôd a ani prípadne zranenia. Dym sa ale podľa serveru
Čas.sk nešíril z izieb, ale z chodby. A tá vraj bola uzavretá a neobývaná.
Zisťujeme podrobnosti.
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47. Zo slovenskej energetiky môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší investori
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 17/06/2013; energia.sk; TASR 2013]
Politické rozhodnutia predstaviteľov Európskej únie (EÚ) v energetike spôsobujú, že únia stráca
konkurenčnú pozíciu vo svete a jej miesto rýchlo zapĺňajú iné krajiny, povedal vedúci katedry
medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity Peter Baláž.
Ako príklad spomenul rozhodnutie Nemecka o odstavení ôsmich zmodernizovaných jadrových
elektrární. "Firma Siemens stavia v Číne osem nových jadrových elektrární a v Nemecku to má de facto
zakázané. To nemá logiku," dodal Baláž.
Rovnako sa v Európe ukazuje, že spôsob podpory obnoviteľných zdrojov nebol dobre nastavený. "Bolo
to veľmi živelné, a tým sa vytvoril výnosný biznis pre mnohé firmy, čo možno tiež bolo úmyslom. Mnohé
obnoviteľné zdroje, ako napríklad veterné elektrárne na severe Nemecka s výkonom 5000 MW,
spôsobujú výrazný prebytok elektrickej energie v Európe a do budúcnosti sú rizikom pre prevádzku
prenosových sietí," zdôraznil.
Na úkor obnoviteľných zdrojov a jadra vidno najmä v Nemecku postupne príklon opäť k výrobe
elektrickej energie z uhlia. Producenti dostávajú štedré dotácie. Posledný rok sa však do Európy tlačí
lacné uhlie z USA a odberatelia ho uprednostňujú, čím sa efekty takéhoto administratívneho rozhodnutia
vytratili. "Cesta uhlia, ktorá je dnes typická napríklad pre Čínu, nie je správnym smerom pre Európu,"
upozornil.
Európske krajiny majú šancu globálne v energetike uspieť, keď budú vyvíjať nové technológie, napríklad
pri jadrovej energetike. "Tam Čína nebude konkurovať," dodal.
Z našej energetiky môžu po akcionároch SPP a SSE odísť ďalší investori
Procesy reprivatizácie v slovenskej energetike budú pokračovať a po akcionároch SPP a
Stredoslovenskej energetiky (SSE) môžu odísť ďalší zahraniční investori, pripustil Baláž. "Nie som istý,
či sa po Stredoslovenskej energetike nebudú predávať u nás aj ďalší distribútori ako Západoslovenská a
Východoslovenská energetika, z dôvodu vysoko regulovaného biznisu. Akcionári sú dnes neúprosní a
pokiaľ nevidia výnosnosť projektov, idú radšej preč," uviedol.
Podľa Baláža nejde o dobrý jav, pretože pridaná hodnota zahraničných investorov bola pre slovenskú
energetiku veľká. "Predovšetkým zaviedli vo firmách poriadok a európske hodnoty. Myslím si však, že
zahraničným akcionárom u nás už chýbajú sily a trpezlivosť na hádanie sa s regulátorom o cenách.
Uvažujú zväčša tak, že investícia sa im vrátila, niečo zarobili navrch a kým je konjunktúra, tak budú
chcieť svoje podiely predať," dodal.
Podiely v SPP a SSE získal od zahraničných akcionárov Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý
vlastnia finančné skupiny PPF, J&T a podnikateľ Daniel Křetínský. Baláž upozorňuje, že na získanie
oboch podielov dokopy za približne tri miliardy eur, mohli mať viac dôvodov, napríklad aj lepšiu
komunikáciu s vládou a s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). "Nemuseli kupovať pre seba,
hoci to tak zatiaľ prezentujú. Aj oni môžu byť predĺženou rukou globálneho zámeru, aby sa európska
energetika zjednotila. Treba si uvedomiť, že EPH má nadštandardné kontakty v Rusku, z čoho môžu
mať snahu vyťažiť," spresnil.
Copyright © TASR 2013
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48. FOTO: Takto zničil požiar internát Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 18/06/2013; Správy; Pluska.sk/zm]
V pondelok večer vydesil študentov a obyvateľov internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave požiar.
Pozrite sa, ako miesto vyzeralo na druhý deň.
Internát Ekonomickej univerzity v Bratislave bol zadymený pre požiar sociálnych zariadení, ktorý
vypukol v pondelok večer. 193 ľudí muselo byť z priestorov internátu evakuovaných, až 153 z nich bolo
aj zranených.
Aké škody požiar napáchal, bolo vidieť na druhý deň.

Požiar zničil časť zariadenia internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
FOTO: MICHAL SMRČOK/Plus JEDEN DEŇ
Takto vyzerali zničené spoločné priestory internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na druhý deň
po požiari.
FOTO: MICHAL SMRČOK/Plus JEDEN DEŇ
Požiar poškodil internát Ekonomickej univerzity v Bratislave.
FOTO: MICHAL SMRČOK/Plus JEDEN DEŇ
Hasiči pri požiari internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
FOTO: MICHAL SMRČOK/Plus JEDEN DEŇ
VIDEO: Pozrite si zničené časti internátu
AUTOR: Peter Borko/Plus JEDEN DEŇ
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49. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina BA, 10:00; 18/06/2013; Regionálne správy z Bratislavy; z
domova]
Elena Koritšánska, moderátorka RTVS: "V internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici
v Bratislave v noci horelo. Hasiči museli študentov evakuovať. Informuje hovorkyňa krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Daniela Kapustová."
Daniela Kapustová, hovorkyňa krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Bratislava:
"Evakuovaných bolo 193 študentov, z toho 153 bolo vyšetrených, všetci bez zranení. Požiar vznikol
pravdepodobne na sociálnych zariadeniach na prízemí. Príčina požiaru je však v štádiu šetrenia."
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50. V noci horeli internáty v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:00; 18/06/2013; Správy RTVS; z domova; Marcela
Kurucová]
Ľubomír Bajaník, moderátor: "Študentov z internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, museli hasiči
evakuovať. V noci tam horelo. Požiar vypukol na prízemí v sociálnych zariadeniach a budovu zachvátil
dym. Niektorí študenti tvrdia, že hlásenie o požiari nepočuli."
Marcela Kurucová, redaktorka: "Tridsaťdva hasičov muselo v noci zasahovať na internáte Ekonomickej
univerzity. Na prvom poschodí totižto vznikol požiar."
Marián Bugár, veliteľ Hasičského záchranného útvaru Bratislava: "Celkovo bolo evakuovaných
stopäťdesiattri osôb, ďalších štyridsať opustilo objekt ešte pred príchodom jednotiek, alebo v čase
príjazdu."
Marcela Kurucová, redaktorka: "Požiar nebol rozsiahly, dym z neho však zadymil všetky chodby aj
poschodia. Zranený nebol nikto, študenti nás však upozornili, že počas požiaru nepočuli žiadne hlásenie,
ani varovanie. A tak pokojne zostali na izbách, až kým neprišli hasiči."
Študentka z internátu: "Ja som nič nepočula a viem, že niektorí ešte ubytovaní na šiestom poschodí, sú
na tom podobne. Nikto nepočul požiarne hlásenie."
Zamestnanec ekonomickej univerzity v Bratislave: "To za tým účelom to tam je namontované, len
prečo to nefunguje, tak to bude treba zistiť."
Marcela Kurucová, redaktorka: "Podľa slov komunikačného oddelenia Ekonomickej univerzity však
prebiehala evakuácia podľa predpisov. A študenti boli upozornení alarmom, aj požiarnym hlásením.
Hasiči chodili aj po izbách, niekde museli vykopnúť dvere."
Lucia Gunišová, komunikačné oddelenie Ekonomickej univerzity v Bratislave: "O týchto
skutočnostiach nie sme informovaní, v apríli tohto roka prebiehal cvičný poplach, kedy boli všetky tieto

reproduktory skúšané a všetky boli v poriadku."
Marcela Kurucová, redaktorka: "Reproduktory na internáte na Dolnozemskej ulici sa však dajú vypnúť.
Škola totiž cez ne púšťa aj hudbu a tak študenti zrejme doplatili na to, že prístroj odpojili od elektriny. Aj
pri našej prehliadke boli hlásiče požiaru vypnuté."
Beata Janatová, Útvar pre prevenciu Hasičského a záchranného zboru SR: "Je to problém, pretože v
podstate, ak si ich ten študent vypne, tak nemusí počuť to, čo je potrebné."
Marcela Kurucová, redaktorka: "V najbližších dňoch Útvar prevencie Hasičského záchranného zboru
prekontroluje zabezpečenie internátu pred požiarmi. Postupe plánuje prehliadky vo všetkých
študentských domovoch."
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51. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 7:00; 18/06/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]
Nina Krajčovičová, moderátorka: "Na internáte Ekonomickej univerzity v Bratislave vo večerných
hodinách vypukol požiar. Na prvom poschodí horela kuchynka. Z bezpečnostných dôvodov z tohto
poschodia evakuovali študentov. Nikto nebol zranený. Dvadsiati študenti sa nadýchali splodín. Príčiny
požiaru polícia vyšetruje. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela
Kapustová."
Daniela Kapustová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave:
"Evakuovaných bolo stodeväťdesiattri študentov, z toho stopäťdesiattri bolo vyšetrených, všetci bez
zranení. Požiar vznikol pravdepodobne na sociálnych zariadeniach na prízemí. Príčina požiaru je však v
štádiu šetrenia."
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52. Na internáte Ekonomickej univerzity horelo. Evakuovali 193 študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 17/06/2013; TVnoviny; LP / SITA - aktualizované]
Požiar vznikol na sociálnych zariadeniach na prízemí budovy.
Internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave, ktorý museli hasiči v noci
evakuovať, bol zadymený pre požiar sociálnych zariadení na prízemí budovy. Príslušníci Hasičského a
záchranného zboru to zistili po príchode na miesto udalosti, ktorú im ohlásili o 21.30 h.
Podľa informácií TV Markíza horela kuchynka a plamene zachvátili celé druhé poschodie.
"V dôsledku silného zadymenia budovy internátu bolo postupne evakuovaných 193 osôb," uviedla
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela Kapustová.
Niektorí študenti sa nadýchali splodín
Priamo na mieste vyšetrili 153 evakuovaných, všetci boli bez zranení. Niektorí z nich majú mať v utorok
(18.6.) štátne záverečne skúšky. Hasiči po odvetraní priestorov a kontrolných meraniach pustili o 1.22 h
všetkých späť do budovy.
"Príčiny požiaru sa vyšetrujú," dodala Kapustová. Na mieste udalosti v noci zasahovalo 10 hasičských
vozidiel a 33 hasičov, zásah trval od 21.36 h do 2.27 h.
Na mieste bol reportér TV Markíza Marek Gudiak, jeho reportáž si môžete pozrieť v Prvých Televíznych
novinách o 17.00 h.
Ak máte akékoľvek videá alebo fotografie, pošlite nám ich na adresu somreporter@markiza.sk
Popis foto: Horiaci internát na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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53. Študentov z internátu Ekonomickej univerzity evakuovali! Dym spôsobil požiar
sociálnych zariadení
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/06/2013; Čas.sk; Čas.sk]
Do internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave v pondelok večer privolali hasičov. Zasahovalo 33
príslušníkov na 10 autách.
Hasičov privolali v pondelok pred desiatou hodinou večer k požiaru vysokoškolského internátu
Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v bratislavskej Petržalke. Študentov, ktorí boli v tom
čase v budove, evakuovali. Všetkých študentov sa hasičom podarilo evakuovať. Mnohí sa však
nadýchali splodín.
Internát bol zadymený pre požiar sociálnych zariadení na prízemí budovy. Príslušníci Hasičského a
záchranného zboru to zistili po príchode na miesto udalosti, ktorú im ohlásili o 21:30. "V dôsledku silného
zadymenia budovy internátu bolo postupne evakuovaných 193 osôb,"uviedla pre agentúru SITA
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela Kapustová. Z toho 153 osôb
bolo vyšetrených a 23 ošetrených na mieste. Po likvidácii požiaru boli zadymené priestory odvetrané a v
objekte boli vykonané kontrolné merania na koncentrácie CO. Približne o 01:22 h. boli osoby pustené
späť do budovy.
Pár študentov tvrdilo, že sa šíri z chodby a nie z izieb. Podľa nich bola chodba, na ktorej požiar
pravdepodobne vznikol, uzavretá a neobývaná.
Podľa informácií TV Markíza mala horieť kuchynka a plamene zachvátili celé druhé poschodie. Z budovy
evakuovali približne 200 ľudí.
"Zasahovalo 33 hasičov na desiatich autách. Zdroj zadymenia zatiaľ nie je známy," povedala krátko pred
23. hodinou Daniela Kapustová z bratislavského Hasičského a záchranného zboru.
Správu budeme aktualizovať.
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54. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity! Hasiči museli evakuovať študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 17/06/2013; Čas.sk; Čas.sk]
Do internátu Ekonomickej univerzity v Bratislave v pondelok večer privolali hasičov. Zasahovalo 35
príslušníkov na 10 autách.
Hasičov privolali v pondelok pred desiatou hodinou k požiaru vysokoškolského internátu Ekonomickej
univerzity na Dolnozemskej ulici v bratislavskej Petržalke. Študentov, ktorí boli v tom čase v budove,
evakuovali.
Všetkých študentov sa hasičom podarilo vyniesť. Mnohí sa však nadýchali splodín.
Nikto zatiaľ nevie, čo sa vlastne stalo a ako oheň vznikol. Pár študentov však tvrdilo, že dym sa šíri z
chodby a nie z izieb. Podľa nich bola chodba, na ktorej požiar pravdepodobne vznikol, uzavretá a
neobývaná.
"Zasahovalo 35 hasičov na desiatich autách. Zdroj zadymenia zatiaľ nie je známy," povedala krátko pred
23 hodinou Daniela Kapustová z bratislavského Hasičského a záchranného zboru.
Správu budeme aktualizovať.
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55. Horel internát
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 17:00; 18/06/2013; Noviny o 17:00; z domova; Silvia Bartoňová]
Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: "V noci pred štátnicami museli evakuovať študentov
vysokoškolského internátu. V budove Ekonomickej univerzity v Bratislave totiž vypukol požiar a silný
štipľavý dym sa rýchlo rozšíril. Mnohí z mladých ľudí sa nadýchali splodín. Na mieste požiaru bola Silvia
Bartoňová."

Silvia Bartoňová, redaktorka: "Požiar vypukol na prvom poschodí a veľmi rýchlo sa dym rozšíril na všetky
poschodia. Hasiči po príchode na miesto museli ihneď evakuovať všetkých študentov. Požiar vypukol
krátko po deviatej hodine večer na internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v
bratislavskej Petržalke. Podľa študentov sa dym šíril pravdepodobne z chodby, ktorá bola uzavretá a
neobývaná. K univerzite ihneď dorazili všetky záchranné zložky. Hasiči museli postupovať rýchlo. Zatiaľ
čo jedna skupina hasila požiar, ďalší chodili po chodbách a vyvádzali študentov. Niektorí museli nasadiť
aj dýchacie prístroje. Budovu opustilo až stodeväťdesiattri osôb, vyše stopäťdesiat z nich bolo
vyšetrených. Nikto sa ale našťastie nezranil."
Eva Rappová, lekárka RLP: "Merali sme týmto ľuďom hladinu kysličníku uhoľnatého v krvi."
Silvia Bartoňová, redaktorka: "Požiar pravdepodobne vypukol na sociálnych zariadeniach. Jeho presnú
príčinu policajti stále zisťujú."
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56. Horelo na internáte EÚ v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 12:00; 18/06/2013; Správy Rádia VIVA; z domova]
Karolína Ducká, moderátorka: "V noci horel internát Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentov
museli zobudiť a evakuovať. Na miesto vyrazilo desať hasičských vozidiel a tridsaťtri hasičov. Viac
Rádiu VIVA povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela
Kapustová."
Daniela Kapustová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru: "Po príchode na
miesto udalosti bolo zistené ..., že sa jedná o požiar v sociálnych zariadeniach na prízemí internátu. V
dôsledku zadymenia priestorov bolo z objektu postupne evakuovaných stodeväťdesiattri osôb."
Karolína Ducká, moderátorka: "Na mieste vyšetrili stopäťdesiattri evakuovaných, ale nikto nebol
zranený. Hasiči po odvetraní priestorov a kontrolných meraniach pustili o pol druhej v noci všetkých späť
do budovy. Príčiny požiaru vyšetrujú."
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57. V Bratislave evakuovali študentov: Horel internát Ekonomickej univerzity!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 18/06/2013; topky.sk; SITA]
BRATISLAVA – Pri pondelkovom (17.6.) požiari v budove internátu Ekonomickej univerzity v
Bratislave pre zadymenie postupne evakuovali 193 osôb. Z nich 153 vyšetrili, všetky však boli bez
zranení. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v
Bratislave Daniela Kapustová.
"Dňa 17. júna 2013 od 21.36 do 02.27 h zasahovali hasiči z Bratislavy pri likvidácii požiaru v budove
internátu Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave," konštatovala s tým, že na mieste
udalosti zasahovalo desať hasičských vozidiel a tri desiatky príslušníkov HaZZ.
"Po príchode na miesto udalosti na základe prieskumu sa zistilo, že ide o požiar v sociálnych
zariadeniach na prízemí internátu," dodala Kapustová. Po likvidácii požiaru boli zadymené priestory
odvetrané a v objekte vykonané kontrolné merania na koncentrácie oxidu uhoľnatého. "Približne o 01.22
h osoby mohli ísť späť do budovy. Príčiny vzniku požiaru sú v štádiu šetrenia," uzavrela Kapustová.
Na mieste zasahovala aj polícia. "Včera sme krátko pred 22.00 h prijali oznámenie, že v budove
študentského domova na Dolnozemskej ulici horí. Po príchode hliadky, ktoré bola na miesto okamžite
vyslaná, sa tu nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru," uviedla bratislavská krajská
policajná hovorkyňa Petra Hrášková.
"Podľa doterajších informácií mal požiar vzniknúť v jednej z miestností na prvom poschodí. Pre
zadymenie priestorov evakuoval záchranný zbor všetkých študentov a na mieste 23 z nich ošetrili.
Plamene nezranili nikoho a približne hodinu po uhasení sa študenti vrátili do svojich izieb," konštatovala
s dodatkom, že v priebehu dnešného dňa bude určená príčina požiaru. "Následne rozhodneme o ďalšom
postupe," uviedla Hrášková.
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58. Pozrite si reakcie vysoškolákov, ktorí utekali pred požiarom
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 18/06/2013; TVnoviny; TVNOVNY.sk / aktualizované / SITA
- aktualizované]
Oheň vznikol na sociálnych zariadeniach na prízemí internátu.
Internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave, ktorý museli hasiči v noci
evakuovať, bol zadymený pre požiar sociálnych zariadení na prízemí budovy. Príslušníci Hasičského a
záchranného zboru to zistili po príchode na miesto udalosti, ktorú im ohlásili o 21.30 h.
Podľa informácií TV Markíza horela kuchynka a plamene zachvátili celé druhé poschodie.
"V dôsledku silného zadymenia budovy internátu bolo postupne evakuovaných 193 osôb," uviedla
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela Kapustová.
Niektorí študenti sa nadýchali splodín
Priamo na mieste vyšetrili 153 evakuovaných, všetci boli bez zranení. Niektorí z nich majú mať v utorok
(18.6.) štátne záverečne skúšky. Hasiči po odvetraní priestorov a kontrolných meraniach pustili o 1.22 h
všetkých späť do budovy.
"Príčiny požiaru sa vyšetrujú," dodala Kapustová. Na mieste udalosti v noci zasahovalo 10 hasičských
vozidiel a 33 hasičov, zásah trval od 21.36 h do 2.27 h.
Na mieste bol reportér TV Markíza Marek Gudiak, jeho reportáž si môžete pozrieť v Prvých Televíznych
novinách o 17.00 h.
Ak máte akékoľvek videá alebo fotografie, pošlite nám ich na adresu somreporter@markiza.sk
Popis foto: Horiaci internát na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
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59. Generali Slovensko posilňuje svoj manažment
[Téma: Ekonomická univerzita; opoisteni.sk; 18/06/2013; redakcia]
Od 1. júla 2013 posilní 4 členný tím top vedenia Generali Slovensko Ing. Marian Hrotka, PhD., ktorý sa
stane 5. členom predstavenstva a vedenia spoločnosti*.
Pôsobiť bude na pozícii námestníka nového Rezortu poistnej techniky. Marian Hrotka a jeho nový rezort
bude zodpovedný za tvorbu produktov životného a neživotného poistenia, underwritingu a likvidácie
poistných udalostí. Cieľom tejto zmeny je posilnenie riadenia kľúčových oblastí poistenia a skvalitnenia
služieb pre klienta prepojením produktov a servisu.
Profesionálna dráha Mariana Hrotku je od roku 1998 pevne spojená so skupinou Generali. Ako vedúci
oddelenia controllingu sa podieľal na etablovaní poisťovne Generali na Slovensku. V roku 2003 nastúpil
do centrály v Terste, kde pôsobil ako controller a zástupca regionálneho manažéra zodpovedného za
Nemecko a Švajčiarsko. Počas svojej kariéry sa v skupine Generali venoval množstvu rôznorodých
projektov, týkajúcich sa reštrukturalizácie Generali v regióne strednej a východnej Európy. Viac ako 3
roky pôsobil ako člen predstavenstva a riaditeľ pre poistnú techniku a financie v Generali Bulgaria
Holding. Od minulého roka pôsobí vo Viedni, kde vedie oddelenie Group Reporting. Vyštudoval poistnú
matematiku a získal doktorát v odbore štatistika na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Marian
Hrotka je ženatý a má dve deti.
Od 1. júla 2013 získa Generali Slovensko aj ďalšiu posilu, ktorou je Ing. Juraj Jurčík. Pôsobiť bude na
pozícii vrchného riaditeľa nového Úseku stratégie a rozvoja.
Juraj Jurčík odštartoval svoju kariéru v roku 1997 v novozaloženej spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s.,
kde zriadil jej účtovné oddelenie. Neskôr sa stal šéfom financií a paralelne pôsobil ako prokurista
spoločnosti. V rámci vytvorenia Generali PPF Holdingu v roku 2008 prešiel do Prahy na pozíciu riaditeľa
účtovníctva a konsolidácie, kde zodpovedal za finančné výkazníctvo holdingu a dane. Od roku 2010
pôsobí ako finančný riaditeľ v Generali PPF Rusko. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a
na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii získal titul Master of Business Administration v odbore
strategický manažment. Juraj Jurčík je ženatý a má dve deti.
"Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať späť do slovenskej Generali Mariana Hrotku a Juraja Jurčíka.

Obaja kolegovia sú skúsení a rešpektovaní manažéri našej skupiny na medzinárodnej úrovni. Spoločne
s nimi prichádza impulz pre ďalší strategický rozvoj. Som hlboko presvedčený, že aktuálne vytvorený tím
na Slovensku vrátane existujúcich odborníkov a spolupracovníkov, ktorí už tvoria piliere Generali
Slovensko, má všetky predpoklady na to, aby sme spolu vytvorili úspešný príbeh tejto poisťovne",
uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko, Roman Juráš.
*Poznámka: Vymenovanie podlieha schváleniu regulačných orgánov.
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60. Horelo v internátoch ekonómov!
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 19/06/2013; s.: 6,7z; ZÁPADNÉ SLOVENSKO A
BRATISLAVA; pb]
Študenti druhýkrát počas mesiaca ohrození ohňom
BRATISLAVA – Študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave vystrašil v noci z pondelka na utorok
hustý čierny dym. Budúcich ekonómov museli hasiči evakuovať, niektorých aj na mieste ošetriť!
Požiar v internátoch na Dolnozemskej ceste zapríčinil skrat v elektroinštalácii na druhom poschodí.
"Signalizoval ho elektronický systém, vrátnik hneď o 21.30 privolal hasičov," povedala hovorkyňa
Ekonomickej univerzity Lucia Gunišová. Požiar vznikol v spoločnej kúpeľni, našťastie sa nestihol
rozšíriť na ďalšie poschodia. "Pre silné zadymenie budovy internátu bolo postupne evakuovaných 193
osôb," uviedla hovorkyňa hasičov Daniela Kapustová. V súčasnosti celú udalosť vyšetrujú a vyčísľujú
škody. Po likvidácii požiaru boli zadymené priestory odvetrané a v internáte hasiči skontrolovali
koncentráciu oxidu uhoľnatého vo všetkých izbách. Zhruba o pol druhej v noci sa mohli všetci vrátiť späť.
"Na mieste zasahovalo 10 hasičských vozidiel a približne 33 hasičov," povedala D. Kapustová. Podľa
hovorcu záchranárov Borisa Chmela nedošlo k vážnym zraneniam. Štyria študenti sa nadýchali splodín,
ošetrili ich na mieste. "Univerzita študentom v prípade potreby ponúkne náhradu škody, keďže k udalosti
nedošlo vinou zlyhania študentov, ale pre technickú poruchu. Všetkým sme poskytli náhradné
ubytovanie," povedal rektor Rudolf Sivák. Škola tiež preventívne skontroluje elektroinštaláciu v celom
objekte. (pb)
CHAOS: Hasiči evakuovali až 193 ľudí, niektorí už spali.
V RUKÁCH ZÁCHRANÁROV: Štyroch študentov ošetrili na mieste.
ELEKTRICKÝ SKRAT: Bol na vine nočného požiaru v internátoch v Petržalke.
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61. V noci horeli internáty na Dolnozemskej v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 18/06/2013; Správy STV; z domova; Marcela
Kurucová]
Simona Simanová, moderátorka RTVS: "Študentov z internátu Ekonomickej univerzity museli
evakuovať. Na Dolnozemskej ulici v Bratislave zasahovali v noci hasiči. Požiar sa spustil na prízemí v
sociálnych zariadeniach a budovu zachvátil dym. Niektorí študenti tvrdia, že hlásenie o požiari ani
nepočuli."
Marcela Kurucová, redaktorka RTVS: "32 hasičov muselo v noci zasahovať na internáte Ekonomickej
univerzity. Na 1. poschodí totižto vznikol požiar. Študentov tak museli v nočných hodinách evakuovať."
Marián Bugár, veliteľ Hasičského záchranného útvaru Bratislava: "Po príjazde prvej jednotky na miesto
bolo zistené masívne dymenie cez niekoľko podlaží, celkovo bolo evakuovaných 153 osôb, ďalších 40
opustilo objekt ešte pred príchodom jednotiek, alebo v čase príjazdu."
Marcela Kurucová, redaktorka RTVS: "Podľa slov veliteľa hasičov nebol požiar rozsiahly. Spôsobil však
zadymenie všetkých chodieb. Niektorí študenti sa nadýchali dymu."
Eva Rapová, lekárka Rýchlej zdravotníckej pomoci: "Ošetrili sme 23 pacientov, všetci pacienti boli vo
veku študentskom 23 rokov, jednoho zamestnanca staršieho, 52. ročník. Nikto nebol vážne popálený, na
koži neboli žiadne zmeny, dokonca nemali ani podráždené spojivky, dýchacie cesty, ale merali sme
hladinu kysličníku uhoľnatého zo spalných plynov čo sa im dostalo do krvi."

Marcela Kurucová, redaktorka RTVS: "Študenti a zamestnanci, ktorí sú na internátoch na Dolnozemskej
ubytovaní, sa sťažovali na to, že nepočuli požiarne hlásenie."
Študentka z internátu: "Ja som sa to dozvedela od kamarátky, ktorá mi to napísala na sociálnu sieť, že
vraj internát horí."
Zamestnanec Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Nie. Keby neotvorili dvere, ani by som nevedel že
niekde horí, alebo že je dym."
Marcela Kurucová, redaktorka RTVS: "Príčinu požiaru zatiaľ hasiči stále vyšetrujú. Podľa slov
komunikačného oddelenia Ekonomickej univerzity však prebiehala evakuácia podľa predpisov a
študenti boli upozornení alarmom aj požiarnym hlásením."
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62. Študenti v ohrození: V Bratislave horel internát Ekonomickej univerzity!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 18/06/2013; topky.sk; SITA]
BRATISLAVA – Hasiči v noci zasahovali v internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v
Bratislave, z ktorého sa dymilo. Študentov museli zo zadymených priestorov evakuovať, 23 z nich na
mieste ošetrili.
Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela Kapustová,
operačné stredisko prijalo hlásenie o dymení z budovy internátu o 21:30. Zasahovalo 10 hasičských
vozidiel a 33 hasičov.
Plamene nezranili nikoho a približne hodinu po uhasení sa študenti vrátili do svojich izieb.
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63. Požiar vyhnal študentov do noci
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/06/2013; s.: 6; Bratislava; lut, vju]
BRATISLAVA. Na internáte Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke v noci z pondelka na
utorok horeli toalety na prvom poschodí. Požiar zadymil časť budovy, evakuovali všetkých 193
študentov. Z toho až 153 ošetrili, zväčša sa nadýchali dymu. Už hodinu po požiari pustili študentov späť
do odvetraného internátu. Hasiči včera do večera nevedeli povedať, čo bolo príčinou požiaru. (lut, vju)
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64. Na internáte v bratislavskej Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 17/06/2013; Bratislava - Petržalka; sme.sk, lut]
18.6. AKTUALIZOVANÉ
Počas požiaru ošetrili 23 študentov, dôvodom bolo zadymenie priestorov. Požiar vznikol na toalete.
BRATISLAVA. Požiar na internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v bratislavskej
Petržalke vznikol na prvom poschodí. Hlásenie o dyme prijal dispečing krátko v pondelok pred 22.00.
Na internáte zasahovali hasiči z celej Bratislavy. "Na mieste udalosti zasahuje 10 hasičských vozidiel a
približne 33 príslušníkov," opisovala požiar hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru Bratislava Daniela Kapustová. Požiar podľa nej vznikol na sociálnych zariadeniach. "Po likvidácii
požiaru boli zadymené priestory odvetrané a v objekte boli vykonané kontrolné merania na koncentrácie
CO."
Z dôvodu zadymenia priestorov evakuovali záchranári všetkých 193 študentov, z toho 153 osôb ošetrili.
"Plamene nezranili nikoho a približne hodinu po uhasení sa študenti vrátili do svojich izieb," dodala Petra
Hrášková, bratislavská policajná hovorkyňa.
Sľúbila, že v priebehu utorka určia príčinu požiaru. "Následne rozhodneme," dodala.

Viete viac? Dajte nám vedieť na web@sme.sk. Ďakujeme
sme.sk, lut
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65. Horel vysokoškolský internát
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 18/06/2013; Televízne noviny; z domova; Marek Gudiak]
Martina Šimkovičová, moderátorka: "V Bratislave včera horel vysokoškolský internát Ekonomickej
univerzity. Plamene zachvátili druhé poschodie."
Patrik Švajda, moderátor: "Na mieste zasahovali hasiči z celej Bratislavy a z budovy evakuovali asi
dvesto študentov."
Marek Gudiak, redaktor: "Požiar vznikol v malej miestnosti, tu, na druhom poschodí. No oheň nebol to
najnebezpečnejšie, čo sa stalo. Dym sa totiž začal šíriť celou budovou. Postupne sa dostal až na tie
najvyššie poschodia, v niektorých blokoch štipľavý dym študentov doslova uväznil."
Marián Bugár, veliteľ HaZÚ Bratislava: "V objekte sa robila smerová pretlaková ventilácia, to znamená,
že my sme narábali s tým, čo potrebujeme urgentne odvetrať a kam potrebujeme odkloniť dym, aby sme
si uvoľnili únikové cesty."
Marek Gudiak, redaktor: "Tridsaťtri hasičov obsadilo budovu, niektorých ubytovaných vyvádzali s
kyslíkovými prístrojmi, iných s vyvádzacími maskami."
Študentka: "Na chodbe bol kúdol dymu, tak sme proste len vybehli, zobrali potrebné veci, zamkli izbu a
vybehli von."
Študentka: "Naozaj sa tam nedalo vydržať a bol tam strašný smrad a jednoducho nikto si nevidel ani na
krok. Fakt to bolo dosť nepríjemné."
Študent: "Som otvoril dvere a biely dym sa valil do izby. Tak sme začali unikať."
Študentka: "Sme vybehli rýchlo von, bez všetkého, takto, ako nás vidíte, v pyžame."
Marián Bugár, veliteľ HaZÚ Bratislava: "Pomerne veľa osôb opustilo objekt pomerne disciplinovane, bez
použitia vyvádzacích masiek."
Marek Gudiak, redaktor: "Dvesto študentov skončilo na nádvorí pred internátom. Medzi nimi aj takí,
ktorých na druhý deň čakajú štátnice."
Študentka: "Dneska som ešte chcela určite si to vycibriť a aby som bola zajtra stopercentne pripravená.
Tak dúfam, že to nejako zajtra zvládnem, ale bude to dobré určite."
Marek Gudiak, redaktor: "Príčinu požiaru zatiaľ vyšetrovatelia nezistili, no študenti sa po kontrolných
meraniach zhruba dve hodiny po polnoci dostali späť do budovy."
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66. Požiar na internátoch Ekonomickej univerzity, zachraňovali študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; noviny.sk; 17/06/2013; noviny.sk; noviny.sk]
BRATISLAVA - Hasiči v noci zasahovali v internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v
Bratislave, z ktorého sa dymilo. 193 ľudí museli evakuovať.
"Na Ekonomickej univerzite v Petržalke došlo k mimoriadnej udalosti. Práve teraz je tam niekoľko
sanitiek a požiarnických áut," opísala jedna zo svedkýň v pondelok krátko po 22. hodine.
Hasiči v oficiálnej správe potvrdili, že im okolo pol desiatej večer nahlásili zadymenie internátu na
Dolnozemskej ulici. "Na mieste zasahovalo 33 hasičov a 10 cisterien," potvrdila hovorkyňa krajského
HaZZ v Bratislave Daniela Kapustová.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniely Kapustovej začali
horieť sociálne zariadenia na prízemí budovy. Dym stihol zamoriť všetky podlažia, 193 ľudí museli
evakuovať. "Na mieste bolo ošetrených 23 študentov," povedala pre noviny.sk Hrášková.
Nikomu sa nič vážne nestalo. U nikoho sa ani nepotvrdili nebezpečné hodnoty oxidu uhoľnatého v krvi.
Približne hodinu po uhasení sa študenti mohli vrátiť do svojich izieb. "V priebehu dňa bude určená
príčina požiaru," doplnila Hrášková.
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67. Na internáte Ekonomickej univerzity v Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/06/2013; Regióny; TASR]
Plamene mali zachvátiť druhé poschodie internátu.
Bratislava 18. júna (TASR) - Zo zatiaľ nezistených príčin vznikol v pondelok večer požiar na internáte
Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave.
Hasičov tam privolali pred 22. hodinou. Informovali o tom portály tvnoviny.sk a cas.sk.
Plamene mali zachvátiť druhé poschodie internátu, kde podľa informácií TV Markíza údajne horela
kuchynka. Na mieste zasahovali hasiči z celej Bratislavy a z budovy evakuovali asi 200 ľudí.
"Zasahuje 35 hasičov na desiatich autách. Zdroj zadymenia zatiaľ nie je známy," citoval cas.sk Danielu
Kapustovú z bratislavského Hasičského a záchranného zboru.
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68. Na internáte Ekonomickej univerzity v Petržalke horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/06/2013; Slovensko; TASR]
Zo zatiaľ nezistených príčin vznikol včera večer požiar na internáte Ekonomickej univerzity na
Dolnozemskej ulici v Bratislave. Hasičov tam privolali pred 22. hodinou. Informujú o tom portály
tvnoviny.sk a cas.sk.
Plamene mali zachvátiť druhé poschodie internátu, kde podľa informácií TV Markíza údajne horela
kuchynka. Na mieste zasahovali hasiči z celej Bratislavy a z budovy evakuovali asi 200 ľudí.
"Zasahuje 35 hasičov na desiatich autách. Zdroj zadymenia zatiaľ nie je známy," citoval cas.sk Danielu
Kapustovú z bratislavského Hasičského a záchranného zboru.
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69. Vysokoškolský internát Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke v noci
zachvátil požiar
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio VIVA, 7:00; 18/06/2013; Veľké správy; z domova]
Jana Bárdošová, redaktorka: "Vysokoškolský internát Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke
v noci zachvátil požiar. Údajne zhorela na internáte kuchynka. Podľa informácií televízie Markíza
z budovy evakuovali asi 200 študentov. Na mieste zasahovalo 10 hasičských vozidiel."

Späť na obsah

70. Horel internát v Bratislave, študentov museli evakuovať
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 18/06/2013; Webnoviny.sk; SITA]
V internáte ekonomickej univerzity zasahovalo 10 hasičských vozidiel a 33 hasičov.
BRATISLAVA 18. júna (WEBNOVINY) – Internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v
Bratislave, ktorý museli hasiči v noci evakuovať, bol zadymený pre požiar sociálnych zariadení na
prízemí budovy.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru to zistili po príchode na miesto udalosti, ktorú im ohlásili o
21:30. "V dôsledku silného zadymenia budovy internátu bolo postupne evakuovaných 193 osôb," uviedla
pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela
Kapustová. Priamo na mieste vyšetrili 153 evakuovaných, všetci boli bez zranení.
Hasiči po odvetraní priestorov a kontrolných meraniach pustili o 1:22 všetkých späť do budovy. "Príčiny
požiaru sa vyšetrujú," dodala Kapustová. Na mieste udalosti v noci zasahovalo 10 hasičských vozidiel a
33 hasičov, zásah trval od 21:36 do 2:27.
Popis foto: Tomáš Benedikovič
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71. Internát Ekonomicky univerzity evakuovali pre požiar, ktorý vznikol na
toaletách
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 18/06/2013; Regióny; SITA]
Internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave, ktorý museli hasiči v noci
evakuovať, bol zadymený pre požiar sociálnych zariadení na prízemí budovy. Hasiči to zistili po príchode
na miesto udalosti, ktorú im ohlásili o 21:30.
"V dôsledku silného zadymenia budovy internátu bolo postupne evakuovaných 193 osôb," uviedla
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Daniela Kapustová. Priamo na
mieste vyšetrili 153 evakuovaných, všetci boli bez zranení.
Hasiči po odvetraní priestorov a kontrolných meraniach pustili o 1:22 všetkých späť do budovy. "Príčiny
požiaru sa vyšetrujú," dodala Kapustová. Na mieste udalosti v noci zasahovalo desať hasičských
vozidiel a 33 hasičov, zásah trval od 21:36 do 2:27.

Späť na obsah

72. Horel internát
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:30; 18/06/2013; NOVINY TV JOJ; z domova]
Lucia Barmošová, moderátorka: "V noci pred štátnicami museli evakuovať študentov vysokoškolského
internátu. V bratislavskej budove Ekonomickej univerzity totiž vypukol požiar a štipľavý dym sa rýchlo
rozšíril. Mnohí sa nadýchali splodín. Podľa študentov začalo horieť na sociálnych zariadeniach na
chodbe, ktorá bola uzavretá a neobývaná. K univerzite ihneď dorazili všetky záchranné zložky. Jedni
hasili oheň, ďalší chodili po chodbách a hľadali ľudí. Budovu opustilo až stodeväťdesiattri osôb. Príčinu
požiaru policajti zisťujú."
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73. Požiar v internáte
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 15:00; 18/06/2013; Správy; z domova]
Jozef Dúbravský, moderátor TA3: "Príčinou včerajšieho požiaru v internáte Ekonomickej univerzity na
Dolnozemskej ulici v Bratislave by mohla byť podľa neoficiálnych informácií technická závada. Napriek
tomu, že sa oheň podarilo rýchlo zlikvidovať, dym stihol zamoriť celú budovu a 193 študentov museli
evakuovať. Nikomu sa nič vážne nestalo."
Neuvedený, reportér TA3: "K požiaru došlo v prvom nadzemnom podlaží v malej miestnosti, ktorá mala
slúžiť ako kuchynka alebo sklad. Na mieste zasahovalo 32 hasičov a 5 cisterien. Požiar sa im podarilo
v krátkom čase zlikvidovať, ale väčšie problémy spôsobil dym."
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74. Požiar v internáte
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:30; 18/06/2013; Hlavné správy; z domova]

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: "Vráťme sa k včerajšiemu požiaru v internáte
Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave. Jeho príčinou mohla byť podľa
neoficiálnych informácií technická závada. Napriek tomu, že sa oheň podarilo rýchlo zlikvidovať, dym
stihol zamoriť celú budovu a 193 študentov museli evakuovať. Nikomu sa nič vážne nestalo."
Neuvedený, reportér TA3: "K požiaru došlo v prvom nadzemnom podlaží v malej miestnosti, ktorá mala
slúžiť ako kuchynka alebo sklad. Na mieste zasahovalo 32 hasičov a 5 cisterien. Požiar sa im podarilo
v krátkom čase zlikvidovať, ale väčšie problémy spôsobil dym."
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75. Požiar v internáte
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 18/06/2013; Žurnál; z domova]
Zuzana Závodská, moderátorka TA3: "A od výbuchu v Košiciach k včerajšiemu požiaru. Príčinou
včerajšieho požiaru v internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave by mohla byť
podľa neoficiálnych informácií technická závada. Napriek tomu, že sa oheň podarilo rýchlo zlikvidovať,
dym stihol zamoriť celú budovu a 193 študentov museli evakuovať. Nikomu sa nič vážne nestalo."
Neuvedený: "Požiar bol zistený v prvom nadzemnom podlaží v malej miestnosti, ktorá mala slúžiť ako
kuchynka alebo sklad. Na mieste zasahovalo 32 hasičov a 5 cisterien. Požiar sa im podarilo v krátkom
čase zlikvidovať, ale väčšie problémy spôsobil dym. 153 osôb museli evakuovať, ďalších 40 odišlo ešte
pred zásahom hasičov."
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76. Na vysokoškolskom internáte na Dolnozemskej ceste horelo
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 18/06/2013; banoviny, TASR]
V internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v pondelok večer horelo. Príčina požiaru
zatiaľ nie je známa, študentov museli evakuovať, na mieste zasahovalo 33 hasičov na 10 autách.
Požiar ohlásli pred 22.00 h večer. Študentov následne evakuovali, niektorí sa však nadýchali splodín.
"Pre silné zadymenie budovy bolo postupne evakuovaných 193 osôb,"uviedla hovorkyňa hasičov
Bratislavského kraja Daniela Kapustová. Vyše 150 osôb bolo vyšetrených. Po likvidácii požiaru boli
zadymené priestory odvetrané a v objekte boli vykonané kontrolné merania na koncentrácie CO. Okolo
1.30 h sa študenti mohli vrátiť do svojich izieb.
Ako uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Petra Hrášková, príčina požiaru zatiaľ nie je
známa, bude zisťovaná v utorok. Potom polícia rozhodne o ďalšom postupe. Niektorí študenti tvrdili, že
oheň sa šíril z chodby, nie z izieb.
(banoviny, TASR)
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77. Horel internát
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 12:00; 18/06/2013; Noviny o 12:00; z domova; Silvia Bartoňová]
Andrea Pálffy-Belányi, moderátorka: "Noc pred štátnicami museli evakuovať študentov vysokoškolského
internátu. V ekonomickej budove totiž vypukol požiar a silný štipľavý dym sa rýchlo rozšíril. Mnohí
z mladých ľudí sa nadýchali splodín. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Na mieste bola kolegyňa Silvia
Bartoňová."
Silvia Bartoňová, redaktorka TV JOJ: " Požiar vypukol na 1. poschodí a veľmi rýchlo sa dym rozšíril na
všetky poschodia. Hasiči po príchode na miesto museli ihneď evakuovať všetkých študentov. Požiar
vypukol krátko po deviatej hodine večer na internáte Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici
v bratislavskej Petržalke. Podľa študentov sa dym šíril pravdepodobne z chodby, ktorá bola uzavretá
a neobývaná. K univerzite ihneď dorazili všetky záchranné zložky. Hasiči museli postupovať rýchlo.
Zatiaľ čo jedna skupina hasila požiar, ďalší chodili po chodbách a vyvádzali študentov. Niektorým museli
nasadiť aj dýchacie prístroje. Budovu opustilo až 193 osôb, vyše 150 z nich bolo vyšetrených. Nikto sa
ale našťastie nezranil."

Eva Rappová, lekárka RLP: "Merali sme týmto ľuďom hladinu kysličníku uhoľnatého v krvi."
Silvia Bartoňová, redaktorka TV JOJ: "Požiar pravdepodobne vypukol na sociálnych zariadeniach. Jeho
presnú príčinu policajti stále zisťujú."
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78. Headliny
[Téma: Ekonomická univerzita; FUN Rádio, 7:00; 18/06/2013; Headliny; z domova/zo sveta; Marek]
Marek, redaktor: "Včera večer horelo na internáte Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke.
Plamene mali zachvátiť 2. poschodie internátu, kde podľa informácií televízie Markíza údajne horela
kuchynka. Na mieste zasahovali hasiči z celej Bratislavy a z budovy evakuovali asi 200 ľudí. Príčina
požiaru zatiaľ známa nie je.
Zdravotné poisťovne vrátia doplatky za lieky za 1. štvrťrok 2013 tisícom zdravotne postihnutých
a dôchodcom. Zdravotné poisťovne by im v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky mali vrátiť
státisíce eur. Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne
špeciálne žiadať. Všeobecná zdravotná poisťovňa začala poistencom posielať peniaze už včera,
doplatky za lieky vracia zhruba 20 tisíckam poistencov.
Český premiér Petr Nečas včera podal demisiu. Rozhodnutie premiéra o odstúpení padlo v súvislosti
s aférou okolo jeho dlhoročnej spolupracovníčky, medzičasom uväznenej šéfky kabinetu predsedu vlády
Jany Nagyovej. Prezident Miloš Zeman demisiu prijal a poveril Petra Nečasa riadením jestvujúcej vlády
až do sformovania nového kabinetu. Súčasne ho požiadal, aby sa vláda sústredila iba na bežnú činnosť
a neprijímala už žiadne strategické rozhodnutia. Petr Nečas už skôr rezignoval aj na post predsedu
Občianskej demokratickej strany a do budúcoročných volieb by mal pôsobiť ako poslanec Potom
z politiky zrejme odíde. Česká opozícia teraz trvá na tom, aby boli predčasné voľby, zatiaľ čo ODS chce
dovládnuť s novým premiérom. Kto by ním mal byť sa zatiaľ nevie."
-END
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79. Aj toto sa dozviete...
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 12:00; 18/06/2013; Noviny o 12:00; z domova; Martin Kovalik]
Andrea Pálffy-Belányi, moderátorka: "Poďme sa teraz pozrieť na náš web Noviny.sk, porozpráva nám
o ňom Martin Kovalik. Ahoj."
Martin Kovalik, šéfeditor Noviny.sk: "Prajem príjemné poludnie. Samozrejme naši diváci nájdu aj
fenomenálneho Petra Sagana, ktorého sme pred malou chvíľou videli, že prišiel na Slovensko a chystá
sa na Tour de France, ale aj správu, ktorou sme začínali naše dnešné spravodajstvo, ale bola v prvej
časti Novín o 12.00, počuli sme totižto o tom, že na internátoch Ekonomickej univerzity bolo včera
veselo. My už od včerajšieho večera vlastne sledujeme, prvotnú správu sme dostali okolo desiatej
hodiny večer, hasiči vlastne išli takisto na výzvu krátko pred desiatou. Prvotné správy hovorili o tom, že
na mieste kvôli zadymeniu a požiaru na internátoch Ekonomickej univerzity malo zasahovať až 200
hasičov, tieto informácie sa následne nepotvrdili, bolo ich podstatne menej, bolo ich podľa oficiálnych
správ okolo 40, desiatka hasičských áut. Príčina požiaru ako sme počuli stále neznáma, je tam
vyšetrovateľ príčin požiaru, ale treba povedať naozaj."
Andrea Pálffy-Belányi, moderátorka: " Či to nesúvisí s tými štátnicami."
Martin Kovalik, šéfeditor Noviny.sk: "No otázka je, pretože museli sa študenti samozrejme aj pripravovať
a evakuovali 193 študentov a vlastne obyvateľov internátu, takže neviem teda pre koho by to bolo dobré.
Takže príčiny zisťujú hasiči, my samozrejme sledujeme situáciu čo bolo za tým požiarom na
dolnozemskej v internátoch. No a venujeme sa takisto aj, alebo naši diváci si môžu pozrieť to, ako sa
tvária politici keď odchádzajú. Máme také zaujímavé porovnanie, aj teraz naši diváci vidia spolu s nami
Ivetu Radičovú a Petra Nečasa. Dá sa to povedať aj tak, že politik pred svojím koncom, pred tým ako
odchádza z funkcie sa tvári tak nejako cez zuby, je to pot a najmä ten úsmev cez zuby. Petr Nečas ako
vieme musel podať demisiu, takisto Iveta Radičová, takže sú to veľmi zaujímavé zábery posledných
momentov vo funkcii a porovnávali sme presne bývalú slovenskú premiérku a teraz už bývalého
českého, respektíve premiéra v demisii Petra Nečasa, takže aj takúto informáciu a ak sme hovorili
o študentoch, možno skončím ďalším odporúčaním pre študentov, začínali sme požiarom, skončíme

brigádnickým manuálom v súvislosti s tým, že mnohí študenti využijú čas letný na to, aby si našli nejakú
brigádu a privyrobili si. Treba povedať, že je tam veľmi veľa zmien. To čo je kľúčové je, že od tohto roku
už treba platiť odvody, minulé leto nebolo treba platiť odvody pre študentov a je to veľmi povedal by som
komplikované ak si môžem dovoliť zhodnotiť, pretože rozhoduje, výšku odvodov určuje napríklad výška
príjmu, ale aj vek brigádnika. My samozrejme máme podrobný manuál a máme takisto na stránke
odpovede povolaných zo Sociálnej poisťovne, takže naši diváci si môžu pozrieť v podstate aj rozhovory
s týmito ľuďmi a zistiť teda študenti predovšetkým na čo by nemali zabudnúť."
Andrea Pálffy-Belányi, moderátorka: " Takže naozaj užitočné rady tam nájdu."
Martin Strižinec, moderátor TA3: " Áno."
Andrea Pálffy-Belányi, moderátorka: " Martin ďakujeme, o chvíľu sa uvidíme opäť."
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80. Evakuácia pred štátnicami
[Téma: Ekonomická univerzita; JOJ, 19:00; 18/06/2013; KRIMI; z domova; Silvia Bartoňová]
Pavol Michalka, moderátor: "Evakuácia pred štátnicami. Vo večerných hodinách začalo horieť vo
vysokoškolskom internáte Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke. V budove bolo
stodeväťdesiattri ľudí."
Silvia Bartoňová, redaktorka: "Požiar vypukol na prvom poschodí a veľmi rýchlo sa dym rozšíril na všetky
poschodia. HAsiči po príchode na miesto museli ihneď evakuovať všetkých študentov. Požiar mal
vzniknúť po deviatej hodine večer v miestnosti, ktorá slúžila ako sklad. Priestory sa vraj nepoužívali, a
preto boli uzamknuté. Hustý štipľavý dym však rýchlo stúpal. Asi štyridsať študentov opustilo svoje izby
ihneď, teda ešte pred príchodom záchranných zložiek."
Marián Bugár, veliteľ HaZZ Bratislava: "Požiar bol v podstate hneď v zárodku veľmi rýchlo zlikvidovaný,
avšak tento požiar spôsobil masívne zadymenie všetkých podlaží, dôsledkom čoho musela byť
vykonaná evakuácia stopäťdesiattri osôb."
Silvia Bartoňová, redaktorka: "Zatiaľ čo jedna skupina lokalizovala požiar, ďalší evakuovali študentov,
ktorí v budove zostali."
Študentka: "Nikde nikoho, ja som tam sama, vidím tam dole požiarnikov. Veľa dymu bolo všade."
Marián Bugár, veliteľ HaZZ Bratislava: "Niekoľko desiatok osôb bolo vyvádzaných za využitia
evakuačných masiek."
Silvia Bartoňová, redaktorka: "Všetkých ihneď monitorovali, aby zistili množstvo oxidu uhoľnatého v krvi.
Zároveň im poskytli lekársku starostlivosť. Našťastie nikto zo študentov nebol prevezený do nemocnice."
Eva Rappová, lekárka RLP: "Sme ošetrili dvadsaťtri mladých ľudí, väčšinou to boli ľudia okolo
dvadsiatich troch rokov. Keď sme videli, že nič vážneho, tak potom už sme ich teda prepúšťali, každého
sme poučili."
Silvia Bartoňová, redaktorka: "Zadymené priestory hasiči odvetrávali a urobili ešte kontrolné merania.
Krátko po pol druhej hodine ráno sa študenti mohli vrátiť späť do svojich izieb. Čo bolo príčinou požiaru,
je stále v štádiu šetrenia."
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81. Fico aj Gašparovič majú cenu akadémie. Za podporu vedy
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 18/06/2013; Správy; TASR]
Prezident Ivan Gašparovič aj premiér Robert Fico získali ocenenia za podporu vedy. Rovnako Slovenská
akadémia vied ocenila aj rektorov siedmich univerzít.
Slovenská akadémia vied (SAV) v rámci osláv 60. výročia svojho založenia ocenila za podporu vedy
prezidenta SR Ivana Gašparoviča aj premiéra Roberta Fica (Smer).
Ceny si prevzali aj rektori siedmich slovenských univerzít, predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš a

bývalí predsedovia SAV.
"Vždy som snažil akadémii pomáhať. Ubezpečujem vás, že tak hodlám robiť aj naďalej, pokiaľ to bude v
mojej moci," povedal Gašparovič, ktorý cenu dostal za iniciatívu a podporu SAV a podporu dobrej vedy a
výskumu na Slovensku.
Podľa hlavy štátu je potrebné, aby Slovensko začalo budovať zázemie pre výskum a vývoj na špičkovej
úrovni. "Preto treba mať jasnú predstavu v tom, aké oblasti vedy a výskumu zadefinujeme ako prioritné a
do tých by mali ísť aj potrebné investície," podčiarkol.
Slovenská štátnosť
SAV je podľa premiéra Fica významnou súčasťou vývoja slovenskej štátnosti.
"Slovensko ako prírodné územie nie je bohaté na surovinové zdroje, a preto je jeho existenčnou
nevyhnutnosťou, aby sme tento nedostatok vyvažovali ľudským umom, zručnosťou a tvorivosťou. Po 20
rokov prešľapovania vo vednej politike chceme tento vývoj na Slovensku zmeniť," vyhlásil premiér, ktorý
cenu získal za spoločnú ambíciu spájať vedeckú činnosť s duchovnou kultúrou a za podporu špičkových
vedcov.
Premiér dodal, že vláda si postavila ako jeden z kľúčových cieľov podporu výraznejších efektov z
inovácií vytvorených vo výskumných a vývojových pracoviskách na Slovensku.
Nutnosť mladých pracovníkov
Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svojom príhovore podčiarkol, že akadémia má dosť vedeckých
výsledkov aj ctižiadosti, aby ju akceptovali vo svete. "Naliehavo potrebujeme získať mladých
pracovníkov, vedcov, aby cítili, že budú pôsobiť v inštitúcii, kde sa ich potenciál rozvinie a reálne
uplatní," povedal Pastorek.
Predseda českej akadémie si prevzal cenu za nadštandardné vzťahy so SAV a za jej podporu v rámci
V4. Spomedzi bývalých predsedov akadémie boli ocenení Ladislav Macho, Branislav Lichardus a Štefan
Luby.
Z radov vysokých škôl akadémia ocenila bratislavské univerzity - Ekonomickú univerzitu, Slovenskú
technickú univerzitu a Univerzitu Komenského, ďalej Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre,
košickú Univerzitu P. J. Šafárika a Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie a Univerzitu Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
Vedecká ustanovizeň
Presne pred 60 rokmi Slovenská národná rada prijala zákon o Slovenskej akadémii vied. Zákon
charakterizoval SAV ako vrcholnú vedeckú ustanovizeň združujúcu najvýznamnejších vedeckých
pracovníkov na Slovensku.
Akadémia má dnes 56 ústavov, osem špecializovaných a tri servisné pracoviská. Zamestnáva viac ako
3000 ľudí, viac ako 1800 z nich sú výskumní pracovníci. Pracovníci SAV učia na viac ako 45 domácich a
zahraničných univerzitách.
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82. Akadémia viec ocenila Fica a Gašparoviča
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/06/2013; Slovensko; TASR]
Slovenská akadémia vied (SAV) v rámci dnešných osláv 60. výročia svojho založenia ocenila za
podporu vedy prezidenta SR Ivana Gašparoviča aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ceny si prevzali aj
rektori siedmich slovenských univerzít, predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš a bývalí predsedovia
SAV.
"Vždy som snažil akadémii pomáhať. Ubezpečujem vás, že tak hodlám robiť aj naďalej, pokiaľ to bude v
mojej moci," povedal Gašparovič, ktorý cenu dostal za iniciatívu a podporu SAV a podporu dobrej vedy a
výskumu na Slovensku. Podľa hlavy štátu je potrebné, aby Slovensko začalo budovať zázemie pre
výskum a vývoj na špičkovej úrovni. "Preto treba mať jasnú predstavu v tom, aké oblasti vedy a výskumu
zadefinujeme ako prioritné a do tých by mali ísť aj potrebné investície," podčiarkol.
SAV je podľa premiéra Fica významnou súčasťou vývoja slovenskej štátnosti. "Slovensko ako prírodné
územie nie je bohaté na surovinové zdroje, a preto je jeho existenčnou nevyhnutnosťou, aby sme tento
nedostatok vyvažovali ľudským umom, zručnosťou a tvorivosťou. Po 20 rokov prešľapovania vo vednej
politike chceme tento vývoj na Slovensku zmeniť," vyhlásil premiér, ktorý cenu získal za spoločnú

ambíciu spájať vedeckú činnosť s duchovnou kultúrou a za podporu špičkových vedcov. Premiér dodal,
že vláda si postavila ako jeden z kľúčových cieľov podporu výraznejších efektov z inovácií vytvorených
vo výskumných a vývojových pracoviskách na Slovensku.
Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svojom príhovore podčiarkol, že akadémia má dosť vedeckých
výsledkov aj ctižiadosti, aby ju akceptovali vo svete. "Naliehavo potrebujeme získať mladých
pracovníkov, vedcov, aby cítili, že budú pôsobiť v inštitúcii, kde sa ich potenciál rozvinie a reálne
uplatní," povedal Pastorek.
Predseda českej akadémie si prevzal cenu za nadštandardné vzťahy so SAV a za jej podporu v rámci
V4. Spomedzi bývalých predsedov akadémie boli ocenení Ladislav Macho, Branislav Lichardus a Štefan
Luby. Z radov vysokých škôl dnes akadémia ocenila bratislavské univerzity - Ekonomickú univerzitu,
Slovenskú technickú univerzitu a Univerzitu Komenského, ďalej Slovenskú poľnohospodársku univerzitu
v Nitre, košickú Univerzitu P. J. Šafárika a Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie a Univerzitu
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Presne pred 60 rokmi Slovenská národná rada prijala zákon o Slovenskej akadémii vied. Zákon
charakterizoval SAV ako vrcholnú vedeckú ustanovizeň združujúcu najvýznamnejších vedeckých
pracovníkov na Slovensku. Akadémia má dnes 56 ústavov, osem špecializovaných a tri servisné
pracoviská. Zamestnáva viac ako 3000 ľudí, viac ako 1800 z nich sú výskumní pracovníci. Pracovníci
SAV učia na viac ako 45 domácich a zahraničných univerzitách.
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83. Slovenská akadémia vied ocenila za podporu vedy prezidenta i premiéra
[Téma: Ekonomická univerzita; teraz.sk; 18/06/2013; Slovensko; TASR]
SAV je podľa premiéra Fica významnou súčasťou vývoja slovenskej štátnosti.
Bratislava 18. júna (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) v rámci dnešných osláv 60. výročia svojho
založenia ocenila za podporu vedy prezidenta SR Ivana Gašparoviča aj premiéra Roberta Fica (SmerSD). Ceny si prevzali aj rektori siedmich slovenských univerzít, predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš
a bývalí predsedovia SAV.
"Vždy som snažil akadémii pomáhať. Ubezpečujem vás, že tak hodlám robiť aj naďalej, pokiaľ to bude v
mojej moci," povedal Gašparovič, ktorý cenu dostal za iniciatívu a podporu SAV a podporu dobrej vedy a
výskumu na Slovensku.
Podľa hlavy štátu je potrebné, aby Slovensko začalo budovať zázemie pre výskum a vývoj na špičkovej
úrovni. "Preto treba mať jasnú predstavu v tom, aké oblasti vedy a výskumu zadefinujeme ako prioritné a
do tých by mali ísť aj potrebné investície," podčiarkol.
Premiér: SAV je dôležitou súčasťou vývoja slovenskej štátnosti
SAV je podľa premiéra Fica významnou súčasťou vývoja slovenskej štátnosti.
"Slovensko ako prírodné územie nie je bohaté na surovinové zdroje, a preto je jeho existenčnou
nevyhnutnosťou, aby sme tento nedostatok vyvažovali ľudským umom, zručnosťou a tvorivosťou. Po 20
rokov prešľapovania vo vednej politike chceme tento vývoj na Slovensku zmeniť," vyhlásil premiér, ktorý
cenu získal za spoločnú ambíciu spájať vedeckú činnosť s duchovnou kultúrou a za podporu špičkových
vedcov.
Premiér dodal, že vláda si postavila ako jeden z kľúčových cieľov podporu výraznejších efektov z
inovácií vytvorených vo výskumných a vývojových pracoviskách na Slovensku.
Pastorek: Potrebujeme získať mladých pracovníkov
Predseda SAV Jaromír Pastorek vo svojom príhovore podčiarkol, že akadémia má dosť vedeckých
výsledkov aj ctižiadosti, aby ju akceptovali vo svete. "Naliehavo potrebujeme získať mladých
pracovníkov, vedcov, aby cítili, že budú pôsobiť v inštitúcii, kde sa ich potenciál rozvinie a reálne
uplatní," povedal Pastorek.
Predseda českej akadémie si prevzal cenu za nadštandardné vzťahy so SAV a za jej podporu v rámci
V4. Spomedzi bývalých predsedov akadémie boli ocenení Ladislav Macho, Branislav Lichardus a Štefan
Luby. Z radov vysokých škôl dnes akadémia ocenila bratislavské univerzity - Ekonomickú univerzitu,
Slovenskú technickú univerzitu a Univerzitu Komenského, ďalej Slovenskú poľnohospodársku univerzitu

v Nitre, košickú Univerzitu P. J. Šafárika a Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie a Univerzitu
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Presne pred 60 rokmi Slovenská národná rada prijala zákon o Slovenskej akadémii vied. Zákon
charakterizoval SAV ako vrcholnú vedeckú ustanovizeň združujúcu najvýznamnejších vedeckých
pracovníkov na Slovensku. Akadémia má dnes 56 ústavov, osem špecializovaných a tri servisné
pracoviská. Zamestnáva viac ako 3000 ľudí, viac ako 1800 z nich sú výskumní pracovníci. Pracovníci
SAV učia na viac ako 45 domácich a zahraničných univerzitách.
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84. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 19/06/2013; 141/2013; s.: 21; Z DOMOVA; JÁN FELIX]
- Slovenská akadémia vied v rámci osláv 60. výročia svojho založenia ocenila za podporu vedy
prezidenta SR Ivana Gašparoviča aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
- Slovensko prvýkrát v histórii predalo svoje dlhopisy v Japonsku. Na tamojšom trhu si tak požičalo spolu
30 mld. jenov, čo je v prepočte zhruba 235 mil. eur.
- Zástupcovia podnikateľov nesúhlasia s návrhom ministerstva financií spoplatniť vydávanie záväzných
stanovísk finančného riaditeľstva sumou minimálne 4 tisíc eur.
- Poslanec Jozef Ježík (Smer-SD) predložil počas rokovania parlamentného zdravotníckeho výboru 134bodový pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o zdravotnom poistení.
- Slovenská komora učiteľov nesúhlasí s návrhom novely zákona o pedagogických a odborných
zamestnancoch, podľa ktorej by učitelia stratili možnosť získavať kredity prostredníctvom overenia
kompetencií.
- Zvýšenie platov učiteľov na úroveň 75 percent priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí
podporuje 95 percent respondentov, ktorí sa zapojili do júnového prieskumu Iniciatívy Učiteľ 2020.
- Jednu z popredných osobností tajnej Cirkvi na Slovensku Silvestra Krčméryho v nedeľu hospitalizovali
v Bratislave.
- Pri výbuchu na vysokej peci číslo 2 spoločnosti U. S. Steel Košice nebol nik zranený, neboli ohrozené
okolité obce a interný monitorovací systém nezaznamenal žiadny únik plynu.
- Internát Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici v Bratislave, ktorý museli hasiči v noci z
pondelka na utorok evakuovať, bol zadymený pre požiar sociálnych zariadení na prízemí budovy.
- Bývalý rómsky aktivista, riaditeľ slovenského národného koordinačného centra Európskej siete proti
rasizmu (ENAR) Miroslav Lacko si odsedí sedem rokov a šesť mesiacov za viacero trestných činov,
ktoré súvisia so sexuálnym zneužívaním maloletých a mladistvých chlapcov.
- Policajti objasnili nedeľňajšiu lúpež v objekte vysokoškolských internátov v bratislavskej Mlynskej
doline. Prepad, pri ktorom zmizlo z trezoru vyše 18-tisíc eur, zinscenovala štvorčlenná skupinka mladých
ľudí.
- Trest sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne za lúpež a krádež uložil odvolací senát Krajského
súdu v Banskej Bystrici pre 27-ročného Jaroslava Kováča z Krupiny. Kováč s kumpánmi olúpil o mobil
15-ročného chlapca a okradol opitého muža.
- Mladý vodič taxíka v pondelok dvakrát havaroval v Kysuckom Novom Meste. Dvadsaťpäťročnému
mladíkovi namerali 2,08 promile.
- Policajnú hliadku, ktorá bola na obchôdzke na bratislavskom Námestí SNP, prekvapila nezvyčajná
požiadavka mladého Čecha. Dvadsaťsedemročný Ondřej si od nich vypýtal "papírky" na ušúľanie
hašišu. Mal smolu, policajti boli totiž v civile.
- Z Vtáčej fontány v bratislavskom Starom Meste potečie tento víkend víno. Predposledný júnový víkend
sa totiž v centre Bratislavy - na Strakovej ulici i Primaciálnom námestí, bude konať 9. ročník Festivalu
frankovky modrej a bratislavského vína.
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85. Po požiari spali len hodinu, ale štátnice zvládli!
[Téma: Ekonomická univerzita; Nový Čas; 19/06/2013; s.: 8,9b; BRATISLAVA; Klára Horváthová]
Oheň zachvátil internát, 200 ekonómov
BRATISLAVA - Dym, panika a strach! Tak vyzerali internáty ekonomickej univerzity v pondelok okolo
desiatej večer. V budove vypukol požiar, ktorý zapríčinil elektrický skrat. Mnohí študenti nevedeli, čo sa
deje a čo majú robiť. Niektorých delilo len pár hodín od dôležitých štátnicových skúšok. Chýbali im
skriptá z izieb, nemohli sa učiť a spali len niekoľko minút. Takto prežili čakanie na skúšku aj študentky
Júlia (22) a Dominika (22).
Požiar vznikol v neobývaných p r i e s to ro ch a len zázrakom sa nik vážne nezranil. Študenti, ktorí mal i
šťastie, zacítili dym medzi prvými a bežali von v papučiach a pyžame. Ostatní museli počkať, kým ich zo
zadymených priestorov dostanú hasiči. Niektorí prežívali okrem strachu o svoje veci aj stres z blížiacich
sa skúšok. Júlia (22) a Dominika (22) prežili noc plnú obáv a nervozity. ,,Boli sme sa doma učiť na
štátnice a v pondelok večer sme sa vracali späť na internát. Čakala nás zadymená budova, vystrašení
kamaráti a veľa hasičov," opísali situáciu. Od skúšky, ktorá pre nich veľa znamenala, ich delilo len pár
hodín. ,,Nevedeli sme, čo máme robiť, boli sme zúfalé. Chceli sme si ísť po veci a ešte sa učiť, no
pochopili sme, že je to stratené," pokračujú v rozprávaní spolubývajúce. Po tom, ako boli všetci študenti
evakuovaní, sa museli presunúť do budovy školy. Nik z nich nevedel, aký dlhý čas potrvá, kým sa budú
môcť vrátiť do svojich izieb. ,,V škole sme nemali kde spať, tak sme išli ku kamarátom, kde sme nocovali
na zemi. Skoro sme vstávali, spali sme len vyše hodiny. Mali sme však šťastie na otázky a teraz sme
bakalárky," tešia sa dievčatá, ktoré už na krušnú noc spomínajú s úsmevom.
PRÍČINY POŽIARU
,,Požiar v internáte zapríčinil skrat v elektroinštalácii na 2. poschodí," informovala Lucia Gunišová,
hovorkyňa univerzity. ,,Okamžite ho signalizoval elektronický systém na vrátnici a vrátnik o 21.30 hodine
privolal hasičov. Požiar bol lokalizovaný v kúpeľni, kde vznikol, nerozšíril sa ďalej," doplnila. Po dľa
viacerých študentov bol požiar otázkou času, pretože elektrina smrdí v budove často.
OHEŇ V ČÍSLACH
- o 21.30 hod. vznikol požiar na druhom poschodí ubytovne
- 193 osôb bolo evakuovaných
- 153 študentov vyšetrili záchranári, nikto nebol vážne zranený
10 hasičských vozidiel a 33 hasičov zasahovalo na mieste
-o 1.22 hod. sa študenti mohli vrátiť do odvetranej budovy.
Foto:
Požiar vznikol na 2. poschodí, no nebezpečný dym sa rozšíril takmer po celej budove.
Júlia (22) a Dominika (22) zvládli štátnice aj napriek únavnej noci úspešne.
Na mieste zasahovalo 33 hasičov, ktorí museli prečesať a odvetrať celú budovu.
Mnohým študentom museli hasiči nasadiť masky.
Oheň spôsobil značné materiálne škody.
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86. Plagiátori
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus 7 dní; 19/06/2013; 25/2013; s.: 122,123; zaujalo nás; PETER
GETTING]
Vysokoškolákom údajne stačí pár trikov na oklamanie systému, ktorý kontroluje plagiáty v diplomovkách.
Kompetentní to odmietajú

Za najstarší známy prípad plagiátorstva sa označuje biblický príbeh o potope a Noemovi, ktorý pochádza
z prastarého sumerského eposu o Gilgamešovi, hoci sa tvári ako originál. Podobne sa snažia podvádzať
vysokoškoláci v bakalárskych a diplomových prácach s cieľom získať titul. Systém na kontrolu originality
záverečných prác stál viac ako 250-tisíc eur a má odhaľovať plagiátorov. Hoci odborníci ho chvália a
získal aj ocenenie Európskej komisie, študenti ho spochybňujú a ostošesť šíria návody, ako sa dostať k
titulu aj s ukradnutými textami. Aká je realita? Triky: ,,Na úvod a záver pasáže stačí dať úvodzovky, čo
zabezpečí, že systém nedokáže nájsť v diplomovke plagiátorské časti," uviedla jeden z možných
postupov študentka z nemenovanej bratislavskej vysokej školy. V diskusných fórach na internete možno
nájsť iný recept: ,,Ďalšia finta je, keď medzi slová nedáš medzery, ale nejaké znaky, napríklad nuly, a tie
zabieliš, dáš bielym písmom. V záverečnej práci to nebude vidno a kontrolný program nenájde zhodu,
lebo to prečíta ako jeden reťazec." Študentské práce kontroluje Centrálny register záverečných prác.
Július Kravjar z Centra vedeckotechnických informácií, ktorý má na starosti prevádzku registra i
antiplagiátorský systém, vyvracia funkčnosť vyššie spomínaných návodov. ,,Systém sa zameriava na
prekrytia medzi predloženým textom a cudzími zdrojmi. Každá práca prejde porovnávaním s korpusom,
ktorý zahŕňa záverečné a kvalifikačné práce študentov a vyše päť miliónov ďalších dokumentov, hlavne
z vybraných internetových zdrojov." Do systému centrálneho registra prichádza každoročne okolo 75tisíc záverečných prác na bakalárskom a magisterskom štúdiu. Viac než päťdesiatpercentné prekrytie,
teda polovicu textu z cudzích zdrojov, má podľa Kravjara asi jedno percento z nich. Kravjar tvrdí, že so
študentskými fintami sa stretávajú bežne, systém však dokáže odhaliť nápadnú zhodu. Text práce sa
preformátuje na obyčajný text, ktorý sa porovnáva s dokumentmi uloženými v porovnávacom korpuse.
Úvodzovky pri kontrole nehrajú žiadnu úlohu. Kontroluje sa aj dĺžka slov, takže v prípade použitia
,,bielych" znakov medzi slovami namiesto medzier by vyskočil veľký počet slov abnormálnej dĺžky.
,,Všetky odchýlky, ktoré vyskočia, evokujú, že niekde je problém. Zistené podobnosti uvádza protokol o
kontrole originality," ubezpečuje Kravjar. Asi preto nedávno zaznamenali pokus sfalšovať výsledný
protokol. Fakt je, že systém dokáže skontrolovať len to, čím disponuje, teda práce od apríla 2010. Ak
študent ,,kopíruje" staršie práce, odhaliť plagiátora môže byť problém. Svoj podiel na tom majú aj
samotné vysoké školy, ktoré podľa našich informácií zatiaľ neposlali do systému staršie práce. Hrozba
pre študentov?: Povinnosť posielať záverečné práce do centrálneho registra platí pre všetky slovenské
vysoké školy. V iných krajinách Európy fungujú podobné systémy, nie sú však povinné. Slovenské
univerzity, ktoré využívali rôzne systémy na detekciu zhôd textov už predtým, vyzdvihujú najmä
preventívny účinok kontroly originality. Podľa prorektora Univerzity Komenského v Bratislave Jána
Pekára ,,jej existencia varuje potenciálnych plagiátorov pred možným odhalením". Problém však môže
nastať inde. Kravjar upozorňuje, že výsledok kontroly je iba pomôcka. ,,Má len upozorniť na to, čo mohlo
uniknúť pozornosti školiteľa a oponenta, rozhodnúť sa však musí škola." Školy podľa zákona nemusia
informovať, ako so zisteniami centrálneho registra naložili. Keď sme sa pýtali vysokých škôl, či
zaznamenali nárast plagiátorstva, väčšina oslovených reagovala, že ide o zriedkavý jav. Prorektor
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák tvrdil, že s podozrením na kopírovanie
diplomových prác sa stretli len v niekoľkých prípadoch, pričom študenti svoje práce následne
prepracovali. Podľa hovorkyne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrey Hajdúchovej môže
dôjsť k prekrytiu s inými prácami aj vtedy, keď diplomovka nadväzuje na bakalársku prácu. ,,Každé
takéto prekrytie musí študent obhájiť a zdôvodniť odbornej skúšobnej komisii, ktorá ho posúdi a
rozhodne, či je zdôvodnenie dostatočné," dodala. V čase, keď záverečné práce ,,kradnú" aj politici či
vysokopostavení úradníci, vyvolávajú informácie o zriedkavosti plagiátorstva pochybnosti. Zvlášť pri
tisíckach prác, ktoré do systému každoročne pribudnú. Trojitá kontrola: Každá škola sa riadi vlastnými
internými predpismi a posledné slovo má vždy štátnicová komisia. Aký je potom zmysel kontroly
prostredníctvom centrálneho registra? ,,Kontrola sa môže vykonávať prakticky až na troch stupňoch.
Prvý je školiteľ, druhý odborná skúšobná komisia, ktorá má k dispozícii protokol o kontrole originality, a
tretí verejnosť," poznamenáva Kravjar. V niektorých krajinách funguje už aj verejná kontrola - napríklad
na nemeckej internetovej stránke vroniplag.de či na poľskej antyplagiat. pl zhromažďujú dobrovoľníci
údaje o plagiátorstve aj konkrétnych plagiátoroch. Zvlášť pranierovaní sú verejní činitelia, ktorí sa
dopustili plagiátorstva. Na Slovensku musia byť záverečné práce zverejnené najneskôr do troch rokov.
Študent však môže požiadať o ročný odklad a škola o ďalšie dva roky. Týka sa to najmä prác s citlivými
údajmi. Zaujímalo nás, či by vysoké školy boli ochotné zverejniť okrem prác aj výsledky kontroly v
podobe výsledného protokolu. Vedúca Centra komunikácie Ekonomickej univerzity Lucia Gunišová
hovorí, že dokument o kontrole originality každej záverečnej práce študenta je súčasťou zápisu o štátnej
skúške. Andrea Hajdúchová zo Slovenskej technickej univerzity zdôrazňuje, že protokol je prístupný
odbornej komisii, ktorej členovia musia spĺňať podmienky zákona, majú všetky ďalšie dostupné
informácie a vedia posúdiť všetky aspekty, na rozdiel od laickej verejnosti. Ak by aj na Slovensku
existovala podobná iniciatíva ako v zahraničí, mohol by vzniknúť väčší tlak na plagiátorov. Samostatný
problém je písanie prác na kľúč, takže v škole môže uspieť študent, ktorý má síce originálnu diplomovku,
no jej autorom je niekto iný. V prípade, ak totiž raz dostane titul, naša legislatíva ho už neumožňuje
odobrať.
PETER GETTING
Beztrestne?

Použitie cudzieho textu bez priznania autorstva nie je len problém bežných študentov. Doma i vo svete
možno nájsť politikov i vysokopostavených štátnych úradníkov, ktorí použili cudzie texty bez uvedenia
zdroja. Postihy sú zvyčajne nulové. Keď sa pred časom ukázalo, že plagiátom je text ozdravného plánu
pre žilinskú nemocnicu, za ktorý nemocnica zaplatila desaťtisíc eur, ministerka zdravotníctva Zuzana
Zvolenská v tom nevidela nič zlé. Na Slovensku sa s plagiátorstvom spája viacero mien verejných
činiteľov. Študentská rada vysokých škôl a Asociácia doktorandov Slovenska žiadali v minulosti
dôsledné prešetrenie podozrivého doktorandského titulu šéfa KDH Jána Figeľa, udelenie profesorského
titulu ministrovi Ľubomírovi Jahnátkovi zo Smeru a titulov druhého a tretieho stupňa štúdia poslankyne
Renáty Zmajkovičovej zo Smeru. Hoci deklarovali, že ,,takéto situácie výrazne degradujú hodnotu
vysokoškolských diplomov a vážnosť vedy na Slovensku", nič sa nestalo. Bývalý policajný viceprezident
Ján Vaľo zas ukončil magisterské štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave s diplomovou
prácou, ktorú ,,napísal" v roku 1999 - avšak na 65 percent sa zhodovala s prácou iného študenta z roku
1997. Rovnako v roku 1999 ukončil magisterské štúdium na policajnej akadémii súčasný policajný
viceprezident Ľubomír Ábel - jeho diplomovka bola s prácou iného študenta zhodná takmer na sto
percent.
Július Kravjar: Na starosti má antiplagiátorský systém a hovorí, že triky študentov dokážu odhaliť.
Ľubomír Ábel: Policajný viceprezident získal titul vďaka práci, ktorá bola s prácou iného študenta zhodná
takmer na sto percent.
Kontrola: Porovnáva texty študentov s piatimi miliónmi iných.
Renáta Zmajkovičová: V zisku svojho titulu poslankyňa problém nevidí.
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87. Požiar na vysokoškolskom internáte: Študentky spali hodinu, ale sú bakalárky!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 19/06/2013; Čas.sk; Nový Čas, Klára Horváthová]
Dym, panika a strach! Tak vyzerali internáty ekonomickej univerzity v pondelok okolo desiatej večer.
Študentov z internátu Ekonomickej univerzity evakuovali! Dym spôsobil požiar sociálnych zariadeníK
požiaru v internáte Ekonomickej univerzity v Bratislave v pondelok večer privolali hasičov. Príčina
zatiaľ nie je známa.
V budove vypukol požiar, ktorý zapríčinil elektrický skrat. Mnohí študenti nevedeli, čo sa deje a čo majú
robiť. Niektorých delilo len pár hodín od dôležitých štátnicových skúšok. Chýbali im skriptá z izieb,
nemohli sa učiť a spali len niekoľko minút. Takto prežili čakanie na skúšku aj študentky Júlia (22) a
Dominika (22).
Požiar vznikol v neobývaných priestoroch a len zázrakom sa nik vážne nezranil. Študenti, ktorí mali
šťastie, zacítili dym medzi prvými a bežali von v papučiach a pyžame. Ostatní museli počkať, kým ich zo
zadymených priestorov dostanú hasiči. Niektorí prežívali okrem strachu o svoje veci aj stres z blížiacich
sa skúšok. Júlia (22) a Dominika (22) prežili noc plnú obáv a nervozity. "Boli sme sa doma učiť na
štátnice a v pondelok večer sme sa vracali späť na internát. Čakala nás zadymená budova, vystrašení
kamaráti a veľa hasičov," opísali situáciu.
Od skúšky, ktorá pre nich veľa znamenala, ich delilo len pár hodín. "Nevedeli sme, čo máme robiť, boli
sme zúfalé. Chceli sme si ísť po veci a ešte sa učiť, no pochopili sme, že je to stratené," pokračujú v
rozprávaní spolubývajúce. Po tom, ako boli všetci študenti evakuovaní, sa museli presunúť do budovy
školy. Nik z nich nevedel, aký dlhý čas potrvá, kým sa budú môcť vrátiť do svojich izieb. "V škole sme
nemali kde spať, tak sme išli ku kamarátom, kde sme nocovali na zemi. Skoro sme vstávali, spali sme
len vyše hodiny. Mali sme však šťastie na otázky a teraz sme bakalárky," tešia sa dievčatá, ktoré už na
krušnú noc spomínajú s úsmevom.
Príčiny požiaru
"Požiar v internáte zapríčinil skrat v elektroinštalácii na druhom poschodí. Okamžite ho signalizoval
elektronický systém na vrátnici a vrátnik o 21.30 hodine privolal hasičov. Požiar bol lokalizovaný v
kúpeľni, kde vznikol, nerozšíril sa na ďalšie priestory," informovala Lucia Gunišová, hovorkyňa univerzity.
Podľa viacerých študentov bol požiar otázkou času, pretože elektrina smrdí v budove často.
Oheň v číslach
- o 21.30 hod. vznikol požiar na druhom poschodí ubytovne

- 193 osôb bolo evakuovaných
- 153 študentov vyšetrili záchranári, nikto nebol vážne zranení
- 10 hasičských vozidiel a 33 hasičov zasahovalo na mieste
- o 1.22 hod. sa študenti mohli vrátiť do odvetranej budovy
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88. Úbytok externistov cítia všetky fakulty
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 20/06/2013; s.: 16; Servis; Jarmila Horáková]
Stropy školného na externú formu štúdia stanovuje každý rok ministerstvo školstva. Školy môžu dať aj
nižšie sumy
Externe štúdium v súčasnosti využívajú viac študenti, ktorí si počas štúdia v dennom štúdiu nájdu
zamestnanie.
Od zavedenia povinného školného sa počet externistov na vysokých školách výrazne znížil. Ďalší
prepad nastane v septembri, lebo už teraz je jasné, že len máloktorá fakulta dokáže naplniť kvóty, ktoré
si určila na ich prijatie. Záujem uchádzačov výrazne ovplyvnila aj novela zákona o vysokých školách,
ktorá vstúpila do platnosti v januári tohto roku a predlžuje externé štúdium.
Prednosť má denné
Napríklad bratislavská Fakulta managementu Univerzity Komenského chcela pôvodne prijať šesťsto
externistov, dostala však len niečo nad šesťdesiat prihlášok. Obdobne na tom je pedagogická fakulta,
ponúkala externistom 546 miest, záujem prejavili len 216. Obrat však nastáva aj v zámeroch univerzít.
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák sa netají tým, že z hľadiska strategických
zámerov je pre ekonómov externé štúdium len ako doplnkové. "Je našou snahou, aby sme poskytli
všetkým, ktorí úspešne absolvujú prijímacie testy, možnosť nastúpiť na denné štúdium," povedal Sivák.
Záujem zamestnávateľov
Prodekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková hovorí, že u nich externé
štúdium držia samotné firmy, ktoré potrebujú odborníkov. "Vytvárajú im na štúdium podmienky a potom
má aj význam," povedala Vasková. Prodekanka upozorňuje, že od septembra novela o vysokých
školách toto štúdium fakultám sťaží. "Musí byť čo sa týka foriem výučby identické s denným, čo si
neviem dobre reálne predstaviť," hovorí Vasková. Na vysvetlenie dodáva, že experimentálne cvičenia s
dennými študentmi často realizujú v priemyselných prevádzkach, čo by sa s externistami dalo len ťažko.
Zvolen chce pokračovať
Technická univerzita vo Zvolene chce vzkriesiť úpadok externistov. "Máme záujem ponúkať túto formu
vzdelávania aj ďalej, lebo niektoré študijné programy korešpondujú s požiadavkami praxe na kvalifikačný
rast zamestnancov," povedal jej hovorca Peter Gašperan. Jarmila Horáková
Fakty
Preferovaný program sa nedá zmeniť
- Niektoré fakulty umožňujú uchádzačom pri podaní prihlášky na štúdium uchádzať sa o dva študijné
programy a to na jednej prihláške.
- Program, ktorý uvedie ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu.
- Zmenu v preferovanosti študijných programov môže uchádzač urobiť aj po podaní prihlášky, ale len do
určitého termínu, fakulty to riešia v študijných poriadkoch. Napríklad Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave to tento rok pripúšťala iba do 15. marca.
- V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na preferovaný program, môže byť prijatý na druhý v poradí , ak
splnil podmienky na prijatie.
- Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný.
- Tí prijatí uchádzači, čo si oneskorene uvedomia, že by radšej študovali program uvedený druhý v
poradí, majú smolu, výmena študijných programov nie je možná. (or)
630 eur ročne je maximálne školné pre externistov na bakalárskom štúdiu práva.
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89. Prečo je u spoluhráčov čierna ovca?
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 20/06/2013; 142/2013; s.: 8; FUTBAL; RÓBERT ČAPLA]
Brankárovi MARTINOVI KUCIAKOVI pomáha zelený jačmeň
Martin Kuciak naskočil do prípravy s nadupanou postavou. Bicepsy vyrysované, akoby sa blížila
prestížna súťaž svalnáčov. Skôr to vyzeralo, že spoľahlivý brankár počas dovolenky ani neleňošil a
každý deň dvíhal tony železa. "Takmer ste trafili," prekvapil nás zlatomoravecký gólman. "Počas
dovolenky som si veru neoddýchol. Dostavujem dom, a to dá zabrať. Každý deň som lietal s fúrikom.
Niekde sa to muselo prejaviť. Postava je pevnejšia, svaly väčšie a pevnejšie. Na druhej strane to malo
výhodu, do letnej zaberačky som naskočil výborne roztrénovaný." Ako to na stavbách býva, prichádzajú
aj drobné úrazy. "Aj mne sa jeden pritrafil. Pichol som si klinec do ruky. Ale nešlo o vážne zranenie, po
ošetrení som pokračoval v práci." Martin Kuciak drží ojedinelý primát. Od opätovného návratu Zlatých
Moraviec do najvyššej súťaže nechýbal na trávniku ani sekundu – teda presne 66 zápasov. Aký má na
to recept? "Poďakovanie patrí najmä mojej priateľke. Stará sa o mňa, je šikovná kuchárka. Navyše sa mi
vyhýbajú zranenia, asi som si priklonil na svoju stranu šťastie. Len to nezakríknuť. Talizman nenosím, na
to jednoducho neverím. Každé ráno pijem zriedený mladý zelený jačmeň s vodou. Okamžite som v
pohode a pomáha mi to aj odháňať únavu." Súrodenci brankára ViOn-u dosiahli v lete úspechy. Dušan,
reprezentačná brankárska jednotka, získal s Legiou titul i víťazstvo v pohári. Volejbalová reprezentantka
Mirka sa so Sláviou Ekonomická Univerzita Bratislava tešila tiež z double. "Sestra má za sebou
mimoriadne úspešnú sezónu. V ankete o najlepšiu volejbalistku Slovenska skončila druhá, ale pre mňa
je jasnou jednotkou. Brat robí v Poľsku dobré meno slovenskému futbalu, z každej strany ho chvália.
Škoda, že pod úspešnou sezónou je škvrna z kvalifikačného neúspešného výsledku z Lichtenštajnska.
To však bude mátať nielen jeho, ale celý slovenský futbal dlhšie," tvrdí 31-ročný brankár Zlatých
Moraviec. "Kabína Kuciakovcov sleduje. Keď sa chlapci dočítajú o nejakom úspechu jeho brata či sestry,
okamžite sa pustia do mňa ako osy. Doberajú si ma, vraj som čierna ovca Kuciakovcov. Že konečne by
som mohol aj ja dosiahnuť nejaký väčší úspech. Vraj sa musím medzi žrďami snažiť, aby Zlaté Moravce
titul získali ‚aspoň‘ titul," zakončil debatu Martin Kuciak.
HRÁČI V PRÍPRAVE
Brankári Kuciak a Brezina, hráči do poľa Orávik, Pavlenda, Babic, Bolinha, L. Kováč, Candrák, Bernáth,
P. Farkaš, Mihálik, Korman, Gábriš, Pav. Majerník, Voves, E. Ujlaky, P. Sabo, Pribula, Pintér. Obranca
Chren je zranený a pripravuje sa individuálne, na odchode je Hodek.
PROGRAM DŇA
- 9.00 – 9.30 zraz v kabíne a individuálna posilňovňa
- 9.30 – 11.00 hlavný tréning (hlavné ihrisko, alebo park v Topoľčiankach)
- 12.00 obed
- 12.30 – 16.55 odpočinok
- 16.00 zraz v kabíne
- 16.30 druhý tréning (hlavné ihrisko)
Brankár Martin Kuciak odštartoval prípravu s úsmevom a vypracovanou postavou. FOTO RÓBERT
ČAPLA

Späť na obsah

90. Úbytok externistov cítia všetci (Prehľad: ktoré vysoké školy ešte berú
prihlášky)
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/06/2013; Jarmila Horáková]
Externé štúdium v súčasnosti využívajú viac študenti, ktorí si počas štúdia v dennom štúdiu nájdu
zamestnanie.
Od zavedenia povinného školného sa počet externistov na vysokých školách výrazne znížil. Ďalší
prepad nastane v septembri, lebo už teraz je jasné, že len máloktorá fakulta dokáže naplniť kvóty, ktoré
si určila na ich prijatie.
Záujem uchádzačov výrazne ovplyvnila aj novela zákona o vysokých školách, ktorá vstúpila do platnosti
v januári tohto roku a predlžuje externé štúdium.

Prednosť má denné
Napríklad bratislavská Fakulta managementu Univerzity Komenského chcela pôvodne prijať šesťsto
externistov, dostala však len niečo nad šesťdesiat prihlášok.
Obdobne na tom je pedagogická fakulta, ponúkala externistom 546 miest, záujem prejavili len 216.
Obrat však nastáva aj v zámeroch univerzít. Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák
sa netají tým, že z hľadiska strategických zámerov je pre ekonómov externé štúdium len ako doplnkové.
"Je našou snahou, aby sme poskytli všetkým, ktorí úspešne absolvujú prijímacie testy, možnosť nastúpiť
na denné štúdium," povedal Sivák.
Záujem zamestnávateľov
Prodekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková hovorí, že u nich externé
štúdium držia samotné firmy, ktoré potrebujú odborníkov. "Vytvárajú im na štúdium podmienky a potom
má aj význam," povedala Vasková.
Prodekanka upozorňuje, že od septembra novela o vysokých školách toto štúdium fakultám sťaží. "Musí
byť čo sa týka foriem výučby identické s denným, čo si neviem dobre reálne predstaviť," hovorí Vasková.
Na vysvetlenie dodáva, že experimentálne cvičenia s dennými študentmi často realizujú v priemyselných
prevádzkach, čo by sa s externistami dalo len ťažko.
Zvolen chce pokračovať
Technická univerzita vo Zvolene chce vzkriesiť úpadok externistov.
"Máme záujem ponúkať túto formu vzdelávania aj ďalej, lebo niektoré študijné programy korešpondujú s
požiadavkami praxe na kvalifikačný rast zamestnancov," povedal jej hovorca Peter Gašperan.
Kedy bude štúdium dlhšie
Na lepšie pochopenie predĺženia externého štúdia nám ministerstvo školstva pripravilo konkrétny
príklad.
Vysoká škola vstupuje do komplexnej akreditácie činností 1. 5. 2014 a táto sa skončí 31. 7. 2015.
Len na "dlhé" študijné programy v externej forme teda bude môcť prijímať od 1. 9. 2015.
Ak má akreditovaný trojročný "krátky" študijný program X, ktorý bol akreditovaný bez časového
obmedzenia, akreditácia sa pozastavuje k 1. 9. 2015 (posledných študentov môže naň prijať 31. 8.
2015), vysoká škola ho musí zrušiť do 31. 8. 2019.
Ak má akreditovaný trojročný "krátky" študijný program Y, ktorý bol akreditovaný s časovým
obmedzením do 31. 8. 2014 (teda uplynie počas komplexnej akreditácie), akreditácia sa pozastavuje k
1. 9. 2015 (posledných študentov naň môže prijať 31. 8. 2014), vysoká škola ho musí zrušiť do 31. 8.
2019.
Ak má akreditovaný trojročný "krátky" študijný program Z, ktorý bol akreditovaný s časovým
obmedzením do 31. 8. 2013 (teda uplynie pred komplexnou akreditáciou), akreditácia sa pozastavuje k
31. 8. 2013 (posledných študentov naň môže prijať 30.?8. 2013), vysoká škola ho musí zrušiť do 31. 8.
2019.
(or)
Nezaplatíte viac
Študent "dlhého" študijného programu nezaplatí na školnom počas štandardnej dĺžky štúdia viac ako
študent "krátkeho programu".
Umožní to upravený koeficient v paragrafe zákona.
(or, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)
Dlhšie budú až novoakreditované študijné programy
Novela zákona o vysokých školách predlžuje externé štúdium. Týka sa to však len študijných
programov, ktoré prejdú v nasledujúcich mesiacoch akreditáciou, hovorí MAREK GILÁNYI
z?ministerstva školstva.
Ako sa dotknú zmeny v externom štúdiu tých, čo napríklad teraz končia druhý ročník v tejto forme?
Na nich sa vzťahujú prechodné ustanovenia novely zákona o vysokých školách. Podľa nich sa

podmienky na riadne ukončenie štúdia pre študentov prijatých na akreditované študijné programy
nemenia.
Znamená to, že ak bol študent prijatý napríklad na doterajší/krátky trojročný bakalársky študijný program
v externej forme s tým, že štúdium začal v akademickom roku 2012/2013 (teda v akademickom roku
2013/2014 bude v druhom roku štúdia), tak štandardná dĺžka štúdia tri roky mu ostáva zachovaná.
Jeho štúdium sa nepredlžuje.
Práve končím bakalárske štúdium na bratislavskej Pedagogickej fakulte UK a chcem pokračovať v
magisterskom štúdiu učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Bude moje štúdium druhého stupňa ešte
dvojročné či už trojročné?
Na toto sa nedá odpovedať jednoznačne, lebo to závisí od viacerých faktorov.
Ak však ide o štúdium, ktoré sa má začať v akademickom roku 2013/2014, je veľmi pravdepodobné, že
pôjde ešte o dvojročné štúdium, keďže Pedagogická fakulta UK má v súčasnosti akreditované len
dvojročné študijné programy druhého stupňa v externej forme štúdia, pričom na štúdium možno prijímať
len v akreditovaných študijných programoch.
Budú mať externisti, ktorí stihnú získať kredity aj skôr, šancu skončiť štúdium skôr ako v štandardnej
dĺžke štúdia?
Áno, podľa zákona o vysokých školách má študent právo zvoliť si tempo štúdia "pri rešpektovaní
časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom". Toto právo
nebolo zmenené.
Ak je podmienkou na absolvovanie študijného programu so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky
napríklad 180 kreditov a študijný poriadok umožňuje rýchlejšie tempo štúdia, je možné, aby študent
študijný program absolvoval napríklad aj v priebehu troch rokov.
Závisí to od obmedzení, ktoré s škola upraví vo svojom študijnom poriadku.
(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN PETER GAŠPERAN)
Bakalárom sa môžete stať aj počas prázdnin
Prinášame druhú časť možností, kam môžu uchádzači o bakalárske štúdium ešte poslať prihlášku.
Vychádzali sme z aktuálnych údajov, ktoré nám školy zaslali.
VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Technická univerzita Zvolen
Lesnícka fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Študijné programy: lesníctvo (denné a externé štúdium), aplikovaná zoológia a poľovníctvo (denné a
externé štúdium).
Spôsob prijatia: na základe vyhodnotenia výsledkov stredoškolského štúdia
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
Drevárska fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Termín prijímacieho konania: 12. augusta bez prítomnosti uchádzačov
Študijné programy: drevárske technológie (denná a externá forma),výroba nábytku (denná a externá
forma), manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (denná forma), prevádzka strojov a zariadení
(denná forma), konštrukcia drevených stavieb a nábytku (externá forma), podnikový manažment v
drevospracujúcom priemysle (externá forma), ochrana osôb a majetku pred požiarom (externá forma)
Poplatok za prijímacie konanie: 29 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Termín konania prijímacej skúšky: 15. augusta bez účasti prihlásených. Na štúdium sa prijíma na
základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.
Študijné programy: dopravná a manipulačná technika (denné štúdium), výrobná technika (denné a
externé štúdium), priemyselné inžinierstvo (denné a externé štúdium), ekotechnika (denné a externé
štúdium).
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Termín podania prihlášky: do 4. augusta
Termín prijímacieho konania: 15. augusta, na základe výsledkov zo strednej školy.
Študijné programy: ekológia a ochrana biodiverzity, ekológia a využívanie krajiny, environmentálne
inžinierstvo, environmentálny manažment (denné a externé štúdium).
Poplatok za prijímacie konanie: 30 eur
Univerzitný študijný program
Termín podania prihlášky: do 15. augusta
Prijatie uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe vyhodnotenia výsledkov stredoškolského štúdia
Študijný program: ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov (denné a externé
štúdium).
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur
Prešovská univerzita Prešov
Filozofická fakulta
Termín podania prihlášky: do 16. augusta
Termín konania prijímacej skúšky: 5. – 6. septembra
Forma štúdia: denná forma, prezenčné štúdium
Neučiteľské študijné programy
(v zátvorke je uvedený predpokladaný počet prijatých študentov)
archívnictvo (10), dejiny relígií (10), estetika (15), etika (10), etika – sociálna práca (25), filozofia (15),
história (25), jazykovo-komunikačné štúdiá (20), politológia (25), ruský jazyk a kultúra (15), slovenský
jazyk a literatúra (15), sociálna práca (40), stredoeurópske štúdiá (20)
prekladateľstvo a tlmočníctvo (jednoodborové) (10)
ukrajinský jazyk a kultúra
prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii) (60)
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
(predpokladaný počet prijatých uchádzačov 190)
anglický jazyk a literatúra – etická výchova, anglický jazyk a literatúra – estetika, anglický jazyk a
literatúra – filozofia, anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra –
ruský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra, dejepis – estetika,
dejepis – etická výchova, dejepis – filozofia, dejepis – francúzsky jazyk a literatúra, dejepis – nemecký
jazyk a literatúra, dejepis – ruský jazyk a literatúra, dejepis – ukrajinský jazyk a literatúra, estetika –
etická výchova, estetika – filozofia, estetika – francúzsky jazyk a literatúra, estetika – nemecký jazyk a
literatúra, estetika – ruský jazyk a literatúra, estetika – slovenský jazyk a literatúra, estetika – ukrajinský
jazyk a literatúra,
etická výchova – francúzsky jazyk a literatúra, etická výchova – nemecký jazyk a literatúra, etická
výchova – ruský jazyk a literatúra, etická výchova – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova –
ukrajinský jazyk a literatúra, filozofia – francúzsky jazyk a literatúra
filozofia – nemecký jazyk a literatúra, filozofia – ruský jazyk a literatúra, filozofia – slovenský jazyk a
literatúra, filozofia – ukrajinský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – nemecký jazyk a
literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – slovenský
jazyk a literatúra
francúzsky jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a
literatúra, nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra –
ukrajinský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra
– ukrajinský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Spôsob prijímania: v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a na študijné programy
jednoodborového neučiteľského štúdia, medziodborového neučiteľského štúdia a kombinácií v študijnom
odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je vyhodnotenie komplexných výsledkov štúdia na strednej škole.
Viac na stránke fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
Medzifakultné štúdium
(predpokladaný počet prijatých uchádzačov 20)
anglický jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra, dejepis – rusínsky jazyk a literatúra, estetika –
rusínsky jazyk a literatúra, etická výchova – rusínsky jazyk a literatúra, filozofia – rusínsky jazyk a
literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra,
nemecký jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a
literatúra, slovenský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra – rusínsky
jazyk a literatúra
Fakulta športu
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Termín konania prijímacej skúšky: 26. – 27. augusta
Pozor: V druhom kole nemožno podať prihlášku na štúdium telesnej výchovy v kombinácii.
Študijné programy: trénerstvo v špecializácii/externé, telesná výchova jednopredmetová denná a externá
forma.
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Termín podania prihlášky: do 30. augusta
Termín konania prijímacej skúšky: 10. septembra
Študijné programy: charitatívna a sociálna služba, pravoslávna teológia
Spôsob prijímania: na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Termín podania prihlášky: do 12. augusta
Študijné programy: manažment rastlinnej výroby - denné štúdium,
manažment živočíšnej výroby - denné štúdium, všeobecné poľnohospodárstvo - denné štúdium,
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denné štúdium, špeciálne chovateľstvo - denné
štúdium, výživa ľudí - denné štúdium, hipológia - denné štúdium
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externé štúdium, všeobecné poľnohospodárstvo externé štúdium výživa ľudí - externé štúdium, hipológia - externé štúdium
Spôsob prijatia: Podmienky prijatia na štúdium a pokyny pre podanie prihlášok sú uvedené v
Informáciách o prijímacom konaní pre akademický rok 2013/2014 (www.uniag.sk).
Technická fakulta
Termín podania prihlášky: do 10. júla
Termín konania prijímacieho pohovoru: 23. júla
Študijné programy: manažérstvo kvality produkcie, prevádzková bezpečnosť, techniky,
poľnohospodárska technika, poľnohospodárska technika a komerčné činnosti, prevádzka dopravných a
manipulačných strojov, technika pre obnoviteľné zdroje energie, výrobná technika, informačné a riadiace
systémy vo výrobnej technike.
Forma: denná a externá
Spôsob prijímania: berú sa do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a
fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných
rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo informatika). Za
každý z uvedených predmetov môžu uchádzači získať maximálne 80 bodov. Pri bodovom hodnotení sa
započítavajú i výsledky maturitnej skúšky.
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur papierová, 33 elektronická prihláška
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Termín podania prihlášky: do 13. augusta
Študijné programy: podnikové hospodárstvo a manažment, denná a externá forma, aplikovaná
informatika, denná forma
Spôsob prijatia: bez prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur papierová, 25 elektronická prihláška
Pedagogická fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla

Študijné programy: predškolská pedagogika, učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii,
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur papierová, 25 elektronická prihláška
Ďalšie informácie: poskytuje študijné oddelenie
Reformná teologická fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Termín konania prijímacej skúšky: 19. augusta
Študijné programy: misiológia, diakonia a sociálna práca, denná forma
Spôsob prijímania: ústny pohovor zo všeobecných stredoškolských vedomostí
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur papierová, 25 elektronická prihláška
Technická univerzita Košice
Hutnícka fakulta
Termín podania prihlášky: do 12. augusta
Forma štúdia: denná, externá
Študijné programy: hutníctvo, kovové a nekovové materiály, tepelná energetika a plynárenstvo,
priemyselná keramika, integrované systémy riadenia, spracovanie a recyklácia odpadov, materiály pre
automobilový priemysel, biometalurgia, materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu,
environmentálna chémia
Spôsob prijímania: polovica prihlásených na každý študijný program bez prijímacích skúšok na základe
výsledkov zo strednej školy, pre ostatných test z matematiky
Termín konania prijímacej skúšky: 21.augusta
Poplatok za prijímacie konanie: elektronická prihláška 30 eur, papierová 35
Školné: externé 500 eur za akademický rok
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Vysoká škola ekonómie a manažmentu a verejnej správy v Bratislave
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Študijné programy: verejná správa
manažment malého a s stredného podnikania
komunálna bezpečnosť
Spôsob prijímania: bez prijímacej skúšky, Rozhodujúcou podmienkou prijatia na vysokú školu je
prospech na maturitnej skúške, na základe ktorého sa vytvorí poradie uchádzačov s návrhom na prijatie.
Poplatok za prijímacie konanie: 30 eur papierová, 20 eur elektronická prihláška
Školné: denné a externé štúdium v Bratislave za rok 1400 eur, ročné školné v externej forme mimo
Bratislavy 1100 eur
Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
Termín podania prihlášky: do 31. júla so začiatkom v septembri
Vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium spolu s overenými kópiami dokladov o predchádzajúcom
vzdelaní treba doručiť na študijné oddelenie do Trenčína alebo Bratislavy.
Študijné programy: v slovenskom jazyku na ekonomiku a manažment podniku, program podnikový
manažment a manažment, program znalostný manažment.

V anglickom jazyku: bakalárske štúdium Bachelor of Science in Business Administration (B.S.B.A.) a
Master of Business Administration (M.B.A.).
Škola ponúka aj možnosť študovať v kombinácii programov B.S.B.A. a Bc., kedy sa dá získať súčasne
slovenský diplom VŠM s titulom Bc. a americký diplom CityU s titulom B.S.
Spôsob prijímania: ukončená stredná škola s maturitou. Keďže programy City University of Seattle sú
realizované v anglickom jazyku, treba zdokladovať aj znalosť anglického jazyka na úrovni 540 bodov z
TOEFL testu do programu B.S.B.A. alebo 567 bodov z TOEFL testu do M.B.A. programu.
Ak záujemca o štúdium ešte TOEFL test alebo jeho ekvivalent neabsolvoval, možno sa prihlásiť na
inšitucionálny TOEFL test, ktorý bude dňa 16. 8. 2013 v budove VŠM v Trenčíne aj v Bratislave. Prihlásiť
sa na tento test treba do 16. 7. 2013.
V prípade, že znalosti anglického jazyka nie sú na dostatočnej úrovni, ponúka VŠM aj jazykovú prípravu.
Ide o program intenzívnej výučby anglického jazyka a podľa výsledku z TOEFL testu je záujemca
zaradený do jednej zo šiestich úrovni.
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Školné: v závislosti od študijného programu (možnosť udelenia štipendia)
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA v Bratislave
Fakulta práva
Termín podania prihlášky: do 15. augusta
Študijné programy: právo
Spôsob prijímania: prijímacie pohovory prebiehajú písomnou (vedomostný test a cudzí jazyk) a ústnou
formou.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: za prvý ročník 2300 eur
Fakulta ekonómie a podnikania
Termín podania prihlášky: do 30.júna 2013
Študijné programy: ekonomika a manažment podniku
Spôsob prijímania: prijíma bez prijímacích pohovorov.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2000 eur
Fakulta masmédií
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Študijné programy: mediálna komunikácia,
dizajn médií
Spôsob prijímania: v študijnom programe mediálna komunikácia - písomná (logicko-vedomostný test) a
ústna forma,
v študijnom program dizajn médií - písomná (logicko-vedomostný test) a talentová časť.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2450 eur prvý ročník
Fakulta informatiky

Termín podania prihlášky: do 30. júna a 23. septembra
Študijné programy: aplikovaná informatika
Spôsob prijímania: prijímacie pohovory pozostávajú z informatívneho ústneho pohovoru zo základných
logických operácií a všeobecného prehľadu z informatiky.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2000 eur v dennej aj externej forme
Fakulta psychológie
Termín podania prihlášky: do 21. júna a 30. augusta
Študijné programy: psychológia
Spôsob prijímania: písomná forma ( vedomostný test a test z cudzieho jazyka).
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2300 eur v dennej aj externej forme
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. Alžbety v Bratislave
Termín podania prihlášky: do 15. júla
Študijné programy:
Sociálna práca (aj študijný program misijná a charitatívna práca) – denná a externá forma štúdia
Psychológia – denná forma štúdia
Sociológia – denná forma štúdia
Na obálke vyznačiť 2.kolo
Spôsob prijímania: na základe študijných výsledkov na strednej škole
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Školné: denné štúdium sociálna práca prvý rok štúdia semester 208 eur, psychológia 392 eur, sociológia
232 eur plus zápisné.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Termín podania prihlášky: do 31. augusta
Forma štúdia: denná a externá
Študijné programy: medzinárodné podnikanie v obchode a službách,
sociálne služby a poradenstvo
hospodárska a podnikateľská etika
teória, riadenie a služby v oblasti kultúry (nový program)
Spôsob prijímania: uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na
základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur
Školné: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách – 680 eur za semester, ostatné programy 425
eur za semester
Vysoká škola v Sládkovičove
Fakulta sociálnych štúdií Sládkovičovo

Fakulta sociálnych štúdií Trenčín
Termín podania prihlášky: do 15. septembra
Forma štúdia: denná, externá
Metóda štúdia: prezenčná a dištančná (výber metódy na základe rozhodnutia uchádzača o štúdium)
Študijné programy: sociálna práca
Spôsob prijímania: prihláška + požadované doklady
Termín konania prijímacej skúšky: na základe doručenej pozvánky
Poplatok za prijímacie konanie: 10 eur
Školné: 600 eur/semester (s možnosťou splátkového kalendára)
Fakulta práva Janka Jesenského
Termín podania prihlášky: do 15. augusta
Forma štúdia: denná aj externá
Študijný program: právo
Spôsob prijímania: prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná pozostáva z
odbornej časti, dejín, politického zemepisu, všeobecného politického prehľadu a testu z logiky a
psychológie. V ústnej časti sa skúma komunikačná schopnosť uchádzača a motivačné determinanty
študijnej a neskôr profesijnej orientácie uchádzača.
Termín konania prijímacej skúšky: prijímacie skúšky budú prebiehať v septembri s tým, že presný termín
ich konania bude určený dodatočne. Príslušné informácie budú zverejnené na webovej stránke Fakulty
práva Janka Jesenského (www.fpjj.sk) v položke uchádzači – prijímacie konanie I. stupeň.
Uchádzači, ktorých priemer hodnotenia z koncoročných vysvedčení z posledných dvoch ročníkov
strednej školy a maturitného vysvedčenia bol 1.0, sa prijímajú bez prijímacej skúšky.
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
Školné: za jeden akademický rok 1660 eur pre 1. ročník bakalárskeho štúdia (denná aj externá forma).
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Termín podania prihlášky: do 29. augusta
Študijné programy: učiteľstvo praktickej prípravy/denná a externá forma
učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch/denná a externá forma, elektronika
dopravných prostriedkov/denná forma,
elektronika dopravných prostriedkov/externá forma, manažment/denná forma
Spôsob prijímania: bez prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné: za semester
učiteľstvo praktickej prípravy denná forma 249 eur
učiteľstvo praktickej prípravy externá 290 eur
učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch denná forma 249 eur
učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch externá forma 290 eur
elektronika dopravných prostriedkov denná 290 eur

elektronika dopravných prostriedkov externá 349 eur
manažment denná 349 eur
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: politológia so zameraním na filozofiu, antropológiu, medzinárodné vzťahy, liberálne
umenia
Spôsob prijímania: písomný test, ústny pohovor
Termín konania prijímacej skúšky: 2. júla
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné: jeden semester 750 eur
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Termín podania prihlášky: do 25.augusta
Forma štúdia: denná/externá
Študijné programy: medzinárodné vzťahy, environmentálne manažérstvo (bakalárske aj magisterské
štúdium)
Spôsob prijímania: bez prijímacích pohovorov
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur za papierovú prihlášku, 30 eur za elektronickú
Školné: 1400 eur bakalárske štúdium a 2000 eur magisterské štúdium
Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie Bratislava
Termín podania prihlášky: do 9. septembra
Forma štúdia: denná, externá
Študijné programy: mediálna komunikácia, marketingová komunikácia, manažment médií
Spôsob prijímania: písomný test, talentová skúška, ústny pohovor
Termín konania prijímacej skúšky: 13. septembra
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Školné: 999 eur za semester
Zdroj - vysoké školy (or, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)
streda 19. 6. 2013 18:15 | Jarmila Horáková
Prvý program
Nemôžete ho zmeniť
Niektoré fakulty umožňujú uchádzačom pri podaní prihlášky na štúdium uchádzať sa o dva študijné
programy a to na jednej prihláške.
Program, ktorý uvedie ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu.
Zmenu v preferovanosti študijných programov môže uchádzač urobiť aj po podaní prihlášky, ale len do
určitého termínu, fakulty to riešia v študijných poriadkoch.
Napríklad Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave to tento rok pripúšťala iba do 15.
marca.
V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na preferovaný program, môže byť prijatý na druhý v poradí, ak
splnil podmienky na prijatie.
Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný.

Tí prijatí uchádzači, čo si oneskorene uvedomia, že by radšej študovali program uvedený druhý v poradí,
majú smolu, výmena študijných programov nie je možná.
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91. Šancu na úspech majú lokálne parky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 21/06/2013; Tatiana Jurašková]
Vývoj z ostatných rokov potvrdil, že megalomanské projekty sú vopred odsúdené na zánik, tvrdí Jozef
Orgonáš.
Jozef Orgonáš, ekonomický analytik a prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Potrebuje Slovensko ďalšie akvaparky či zábavné parky, resp. je tu na ďalšie priestor?
Slovensko v súčasnosti nepotrebuje ďalší akvapark. Je ich dosť a sú dosť dobre alokované. Na druhej
strane treba konštatovať, že klasický zábavný park na Slovensku chýba. Nerobím si však ilúzie, že by
bol ekonomicky efektívny. Výdavky domácností, ktoré sú v súčasnosti značne limitované alebo
obmedzené smerom na terciárnu sféru, neumožnia ďalšiu efektívnu investíciu a je pravdepodobné, že
by prišlo iba k realokácii výdavkov.
Aký typ projektu by sa tu mohol ujať?
Výnimku by mohli tvoriť lokálne parky, ktoré by boli orientované na zábavu a vodný svet, avšak výlučne
na báze existujúceho termálneho prameňa. Akvaparky, ktoré sú aj v súčasnosti vybudované tak, že
voda musí byť ohrievaná, sú neprimerane drahé a robia z tohto druhu cestovného ruchu formu, ktorá nie
je finančne vhodná pre každého, čím sa stráca základná myšlienka, a to poskytnúť obyvateľovi zábavu a
aktivitu, ktorou prispeje k svojmu zdraviu za adekvátne peniaze. Nie je predsa normálne, aby návšteva
akvaparku stála štvorčlennú rodinu asi 100 eur.
V čom by ďalší projekt mohol pomôcť?
Ak by sa napriek tomu ďalší projekt na slovenskom trhu objavil, avšak výsostne na regionálnej báze,
potom by prispel k rastu zamestnanosti a kvalitnejšiemu využívaniu voľného času v danom regióne.
Rozhodujúca by však bola cenová politika prevádzkovateľa. Vývoj z ostatných rokov potvrdil, že
megalomanské projekty postavené na arogancii tzv. podnikateľa sú vopred odsúdené na zánik. Chýba
tiež lepšie právne povedomie na úrovni obcí. Mnohí tzv. developeri sú, žiaľ, nenásytní, chcú rýchlo prísť
k peniazom a akvapark, prípadne veľký zábavný park, je dlhodobá investícia.
Tatiana Jurašková
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92. Šancu na úspech majú lokálne parky
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 21/06/2013; s.: 2; TÉMA HN; TJ]
ROZHOVOR
Vývoj potvrdil, že megalomanské projekty sú vopred odsúdené na zánik, tvrdí Jozef Orgonáš.
Jozef Orgonáš, ekonomický analytik a prednášajúci na Ekonomickej univerzite
Je na Slovensku priestor na ďalšie akvaparky?
Slovensko v súčasnosti nepotrebuje ďalší akvapark. Je ich dosť a sú dosť dobre alokované. Na druhej
strane klasický zábavný park tu chýba. Nerobím si však ilúzie, že by bol ekonomicky efektívny. Výdavky
domácností sú značne limitované a neumožnia ďalšiu efektívnu investíciu.
Aký typ projektu by sa tu mohol ujať?
Výnimku by mohli tvoriť lokálne parky orientované na zábavu a vodný svet, avšak výlučne na báze
existujúceho termálneho prameňa. Akvaparky, ktoré sú vybudované tak, že voda musí byť ohrievaná, sú
neprimerane drahé a robia z tohto druhu cestovného ruchu formu, ktorá nie je finančne vhodná pre
každého, čím sa stráca základná myšlienka, a to poskytnúť obyvateľovi zábavu, ktorou prispeje k svojmu
zdraviu za adekvátne peniaze.
V čom by ďalší projekt mohol pomôcť?

Ak by sa napriek tomu ďalší projekt na našom trhu objavil, avšak na regionálnej báze, potom by prispel k
rastu zamestnanosti a kvalitnejšiemu využívaniu voľného času. Rozhodujúca by však bola cenová
politika prevádzkovateľa. Mnohí tzv. developeri sú, žiaľ, nenásytní, chcú rýchlo prísť k peniazom a veľký
park je dlhodobá investícia. (TJ)
Slovensko v súčasnosti nepotrebuje ďalší akvapark. Je ich dosť a sú dosť dobre alokované.
Jozef Orgonáš, ekonomický analytik a prednášajúci na Ekonomickej univerzite
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93. Autá dávajú viac práce, ako sa zdalo
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 22/06/2013; s.: 1,37; Titulná strana; Branislav Toma]
Branislav Toma
Bratislava
Automobilový priemysel je pre Slovensko podstatne dôležitejší, ako sa doteraz predpokladalo. Kľúčové
odvetvie dáva priamo a nepriamo prácu až pre vyše 200-tisíc ľudí. Teda nielen pre zhruba 60-tisíc ľudí v
troch automobilkách a priamych dodávateľských závodoch, ale aj pre ďalších asi 140-tisíc ľudí v rôznych
profesiách, ktoré na seba sektor výroby áut počas 20-ročnej histórie v ére samostatnosti naviazal.
Ekonomická univerzita v Bratislave vyčíslila, že zhruba 82-tisíc ľudí vyrába napríklad textil, kovy či
menšie súčiastky, ktoré potrebujú aj dodávatelia automobiliek. Ľudia v odvetví poberajú nadštandardné
mzdy, cez ktoré podporujú rôzne sféry obchodu či služieb a nepriamo tak prispievajú k práci pre ďalších
asi 59-tisíc ľudí. "V roku 2012 tvorili príjmy domácností generované automobilovým priemyslom takmer
štyri miliardy eur, čo je takmer desaťpercentný podiel na celkovej spotrebe slovenských domácností,"
hovorí Mikuláš Luptáčik z Katedry hospodárskej politiky EU v Bratislave. Tieto údaje dávajú nový rozmer
do aktuálnej diskusie, či Slovensko nie je príliš prepojené s automobilkami. Ekonomický rast krajiny sa
tento rok znižuje najmä pre krízu v eurozóne, s ktorou klesá aj predaj áut. Ekonomika je s automobilkami
extrémne otvorená, ale na druhej strane odvetvie z dlhoročného pohľadu drží nad vodou slovenský
export, priemysel a teraz sa ukázalo, že aj zamestnanosť.
Pokračovanie - s. 37
Dokončenie - s. 1
Odvetvie výroby áut generuje asi 9 percent z celkovej zamestnanosti na Slovensku, ktorá predstavuje
2,33 milióna pracujúcich. Tím ľudí na univerzite pracoval na štúdii mapujúcej význam automobilového
priemyslu pre slovenskú ekonomiku viac ako rok. "Tieto čísla potvrdzujú, že pred dvadsiatimi rokmi bolo
správne, začať sa orientovať na automobilový priemysel," povedal čestný prezident Zväzu
automobilového priemyslu na Slovensku Jozef Uhrík. Slovensko totiž po páde komunizmu prišlo o svoje
východné trhy, čo znamenalo koniec väčšej časti ťažkého priemyslu orientovaného hlavne na výrobu
zbraní. "O prácu vtedy prišlo veľa kvalifikovaných strojárov, ktorí častokrát našli uplatnenie v
automobilovom priemysle. Ak by sme sa teda vtedy orientovali na iný priemysel, štát by musel tiež
počítať s nákladmi na preškoľovanie týchto odborníkov, čo by bolo zbytočne drahé a nemuselo viesť k
želanému efektu," dodal Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Typickým
príkladom je mesto Martin, kde pred rokom 1989 Závody ťažkého strojárstva vyrábali tanky a dnes v
ňom Volkswagen Slovakia pripravuje prevodovky do svojich automobilov. Po nástupe demokracie tak
Slovensko šikovne využilo plány západných automobiliek presúvať svoju výrobu do strednej a východnej
Európy. Viac ako dvadsať rokov výroby automobilov prinieslo aj mnohé paradoxy. Kým v minulosti lákalo
Slovensko zahraničných investorov na dostatok odborníkov, kvalitné školstvo napojené na prax, tak v
aktuálnom roku 2013, keď sa počíta s výrobou viac ako 930-tisíc automobilov, nemajú automobilky
dostatok odborníkov a stredné školy sa o prax svojich žiakov zaujímajú len minimálne. "Celé sa to
pokazilo tým, že rodičov zaujíma len to, aby ich deti mali maturitu, lebo potom si už podľa nich v živote
nejako poradia, ale to, že ich odbor nemá žiadne reálne uplatnenie v slovenskej ekonomike, ich vôbec
netrápi," zhodnotil Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku.
Miliardové investície do výroby áut pritom svedčia o záujme koncernov vyrábať priamo na Slovensku.
"Slovensko stále disponuje konkurenčnými výhodami ako lacná a súčasne vysoko kvalifikovaná
pracovná sila či geografická blízkosť k hlavným európskym trhom," povedal Martin Baláž, analytik
Slovenskej spo: riteľne. Pre zvyšovanie výroby aj v časoch krízy je automobilový priemysel označovaný
za motor slovenskej ekonomiky. "Podľa našich prepočtov z celkového 2-percentného rastu ekonomiky v
roku 2012, rast výroby v samotných automobilkách urobil až 0,8 percentuálneho bodu," uviedol Juraj
Valachy, analytik Tatra banky. Vyjadrené v produkcií tak kým v roku 2011 vyrobili tri slovenské
automobilky 640 tisích automobilov, tak v roku 2012 to bolo takmer 927-tisíc oceľových tátošov. "Do

budúcna by sa malo Slovensko snažiť rozvinúť synergické efekty vyplývajúce z množstva investícií v
sektore a prípadne sa pokúsiť mierne diverzivikovať," uzavrel Marek Gábriš, hlavný analytik ČSOB
banky. Slovenskí subdodávatelia nevyvážajú svoje výrobky len do bratislavského Volkswagenu,
trnavského PSA Peugeot Citroen či žilinskej Kie, ale majú úspechy i pri dodávkach komponentov na
americký a čínsky automobilový trh.
Zamestnanosť generovaná automobilovým priemyslom
Automobilky 16 000 (VW, PSA, Kia)
Dodávatelia 45 000 automobiliek (komponenty do áut, odliatky, diely)
Vyvolaná zamestnanosť 59 000 (ubytovanie, stravovanie, podpora obchodu)
Subdodávatelia 82 000 (hrubé plechy, textil, menšie súčiastky)
Zamestnanosť v odvetví - spolu 202-tisíc ľudí
ZDROJ: ŠTÚDIA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE, ZAP SR FOTO PRAVDA: ĽUBOŠ
PILC INFOGRAFIK
PRAVDA/SILVIA ELIÁŠOVA

Späť na obsah

94. Autá dávajú viac práce, ako sa zdalo
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 24/06/2013; Zamestnanie; Branislav Toma, Pravda]
Automobilový priemysel je pre Slovensko podstatne dôležitejší, ako sa doteraz predpokladalo.
Kľúčové odvetvie dáva priamo a nepriamo prácu až pre vyše 200-tisíc ľudí. Teda nielen pre zhruba 60tisíc ľudí v troch automobilkách a priamych dodávateľských závodoch, ale aj pre ďalších asi 140-tisíc
ľudí v rôznych profesiách, ktoré na seba sektor výroby áut počas 20-ročnej histórie v ére samostatnosti
naviazal.
Ekonomická univerzita v Bratislave vyčíslila, že zhruba 82-tisíc ľudí vyrába napríklad textil, kovy či
menšie súčiastky, ktoré potrebujú aj dodávatelia automobiliek. Ľudia v odvetví poberajú nadštandardné
mzdy, cez ktoré podporujú rôzne sféry obchodu či služieb a nepriamo tak prispievajú k práci pre ďalších
asi 59-tisíc ľudí.
"V roku 2012 tvorili príjmy domácnosti generované automobilovým priemyslom takmer štyri miliardy eur,
čo je takmer desaťpercentný podiel na celkovej spotrebe slovenských domácností," hovorí Mikuláš
Luptáčik z Katedry hospodárskej politiky EU v Bratislave.
Tieto údaje dávajú nový rozmer do aktuálnej diskusie, či Slovensko nie je príliš naviazané na
automobilky. Ekonomický rast krajiny sa tento rok znižuje najmä pre krízu v eurozóne, s ktorou klesá aj
predaj áut. Ekonomika je s automobilkami extrémne otvorená, ale na druhej strane odvetvie z
dlhoročného pohľadu drží nad vodou slovenský export, priemysel a teraz sa ukázalo, že aj
zamestnanosť. Odvetvie výroby áut generuje asi 9 percent z celkovej zamestnanosti na Slovensku, ktorá
predstavuje 2,33 milióna pracujúcich.
Tím ľudí na univerzite pracoval na štúdii mapujúcej význam automobilového priemyslu pre slovenskú
ekonomiku viac ako rok. "Tieto čísla potvrdzujú, že pred dvadsiatimi rokmi bolo správne, začať sa
orientovať na automobilový priemysel," povedal čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu na
Slovensku Jozef Uhrík. Slovensko totiž po páde komunizmu prišlo o svoje východné trhy, čo znamenalo
koniec väčšej časti ťažkého priemyslu orientovaného hlavne na výrobu zbraní.
"O prácu vtedy prišlo veľa kvalifikovaných strojárov, ktorí častokrát našli uplatnenie v automobilovom
priemysle. Ak by sme sa teda vtedy orientovali na iný priemysel, štát by musel tiež počítať s nákladmi na
preškoľovanie týchto odborníkov, čo by bolo zbytočne drahé a nemuselo viesť k želanému efektu," dodal
Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Typickým príkladom je mesto Martin, kde pred rokom 1989 Závody ťažkého strojárstva vyrábali tanky a
dnes v ňom Volkswagen Slovakia pripravuje prevodovky do svojich automobilov. Po nástupe
demokracie tak Slovensko šikovne využilo plány západných automobiliek presúvať svoju výrobu do
strednej a východnej Európy. Viac ako dvadsať rokov výroby automobilov prinieslo aj mnohé paradoxy.
Kým v minulosti lákalo Slovensko zahraničných investorov na dostatok odborníkov, kvalitné školstvo

napojené na prax, tak v aktuálnom roku 2013, keď sa počíta s výrobou viac ako 930-tisíc automobilov,
nemajú automobilky dostatok odborníkov a stredné školy sa o prax svojich žiakov zaujímajú len
minimálne.
"Celé sa to pokazilo tým, že rodičov zaujíma len to, aby ich deti mali maturitu, lebo potom si už podľa
nich v živote nejako poradia, ale to, že ich odbor nemá žiadne reálne uplatnenie v slovenskej
ekonomike, ich vôbec netrápi," zhodnotil Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu
na Slovensku. Miliardové investície do výroby áut pritom svedčia o záujme koncernov vyrábať priamo na
Slovensku. "Slovensko stále disponuje konkurenčnými výhodami ako lacná a súčasne vysoko
kvalifikovaná pracovná sila či geografická blízkosť k hlavným európskym trhom," povedal Martin Baláž,
analytik Slovenskej sporiteľne.
Pre zvyšovanie výroby aj v časoch krízy je automobilový priemysel označovaný za motor slovenskej
ekonomiky. "Podľa našich prepočtov z celkového 2-percentného rastu ekonomiky v roku 2012, rast
výroby v samotných automobilkách urobil až 0,8 percentuálneho bodu," uviedol Juraj Valachy, analytik
Tatra banky. Vyjadrené v produkcií tak kým v roku 2011 vyrobili tri slovenské automobilky 640-tisích
automobilov, tak v roku 2012 to bolo takmer 927-tisíc oceľových tátošov.
"Do budúcna by sa malo Slovensko snažiť rozvinúť synergické efekty vyplývajúce z množstva investícií v
sektore a prípadne sa pokúsiť mierne diverzivikovať," uzavrel Marek Gábriš, hlavný analytik ČSOB
banky. Slovenskí subdodávatelia nevyvážajú svoje výrobky len do bratislavského Volkswagenu,
trnavského PSA Peugeot Citroën či žilinskej Kie, ale majú úspechy i pri dodávkach komponentov na
americký a čínsky automobilový trh.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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95. Automobilový priemysel zamestnáva takmer desatinu ľudí u nás
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 21/06/2013; Ekonomika - Slovensko; sita]
BRATISLAVA. Automobilový priemysel generuje v slovenskej ekonomike až 9 % zamestnanosti, teda
zhruba 200 tisíc pracovných miest.
Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR vypracovala Ekonomická
univerzita v Bratislave.
Samotné automobilky zamestnávajú zhruba 16 tisíc ľudí. V celom automobilovom priemysle pracuje
celkovo 60 tis. ľudí, ďalších 81 tisíc zamestnancov nachádza prácu u subdodávateľov.
Zvyšné pracovné miesta vznikajú pri výrobe spotrebných predmetov, ktoré si ľudia z takto zarobených
príjmov kupujú.
"V roku 2012 tvorili príjmy domácností generované automobilovým priemyslom takmer 4 mld. eur a viedli
k podielu na spotrebe domácností v SR v hodnote takmer 10 %," uviedol na piatkovej tlačovej besede
Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Za posledných 20 rokov sa na Slovensku vyrobilo takmer 6,1 mil. automobilov a necelých 6 mil.
prevodoviek. Vyrobilo sa u nás aj 1,85 milióna motorov.
sita
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96. Automobilky s dodávateľmi dávajú prácu 200-tisíc ľuďom
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 21/06/2013; Zamestnanie; SITA]
Automobilový priemysel generuje v slovenskej ekonomike až 9 % zamestnanosti, teda zhruba 200 tisíc
pracovných miest.
Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR vypracovala Ekonomická
univerzita v Bratislave. Samotné automobilky zamestnávajú zhruba 16 tisíc ľudí. V celom
automobilovom priemysle pracuje celkovo 60 tis. ľudí, ďalších 81 tisíc zamestnancov nachádza prácu u
subdodávateľov. Zvyšné pracovné miesta vznikajú pri výrobe spotrebných predmetov, ktoré si ľudia z

takto zarobených príjmov kupujú.
"V roku 2012 tvorili príjmy domácností generované automobilovým priemyslom takmer 4 mld. eur a viedli
k podielu na spotrebe domácností v SR v hodnote takmer 10 %," uviedol na piatkovej tlačovej besede
Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za posledných 20 rokov sa na Slovensku
vyrobilo takmer 6,1 mil. automobilov a necelých 6 mil. prevodoviek. Vyrobilo sa u nás aj 1,85 milióna
motorov.
Slovensko však pre zabezpečenie dostatočnej konkurencieschopnosti automobilového priemyslu aj v
budúcnosti potrebuje zmenu odborného vzdelávania. "Treba naštartovať technické univerzity," povedal
prezident ZAP Jaroslav Holeček. Pomohol by aj rozvoj vedy a výskumu, flexibilnejšie pracovné právo a
budovanie diaľnic. Tie by pritiahli subdodávateľov aj ďalej smerom na východ Slovenska, čo by prispelo
ku nárastu tamojšej zamestnanosti. Dnes sa totiž automobilová výroba a výroba komponentov sústredí
prevažne na západe republiky.
Podľa Ivana Hodača z asociácie európskych konštruktérov vozidiel (ACEA) bude rok 2013 z hľadiska
automobilovej výroby opäť negatívny a v Európe budeme mať prepad medzi piatimi a desiatimi
percentami. "Európa stráca konkurencieschopnosť," povedal s tým, že za to môžu príliš prísne regulácie
Bruselu, ako napríklad znižovanie emisií či hluku. "Všetko sa robí na základe politických rozhodnutí,"
skonštatoval.
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97. Automobilový priemysel zamestnáva na Slovensku okolo 200-tisíc ľudí
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 21/06/2013; Správy; SITA]
Štúdia, ktorú vypracovala Ekonomická univerzita v Bratislave ukázala, že automobilový priemysel
tvorí 9% slovenskej zamestnanosti. Rok 2013 má byť pre výrobu áut prepadový.
Automobilový priemysel generuje v slovenskej ekonomike až 9 % zamestnanosti, teda zhruba 200 tisíc
pracovných miest. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre Zväz automobilového priemyslu (ZAP) Slovenska
vypracovala Ekonomická univerzita v Bratislave.
Samotné automobilky zamestnávajú zhruba 16 tisíc ľudí. V celom automobilovom priemysle pracuje
celkovo 60 tis. ľudí, ďalších 81 tisíc zamestnancov nachádza prácu u subdodávateľov. Zvyšné pracovné
miesta vznikajú pri výrobe spotrebných predmetov, ktoré si ľudia z takto zarobených príjmov kupujú.
Miliónové čísla
"V roku 2012 tvorili príjmy domácností generované automobilovým priemyslom takmer 4 miliardy eur a
viedli k podielu na spotrebe domácností v Slovenskej republike v hodnote takmer 10 %," povedal
Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Za posledných 20 rokov sa na Slovensku vyrobilo takmer 6,1 mil. automobilov a necelých 6 mil.
prevodoviek. Vyrobilo sa u nás aj 1,85 milióna motorov. Slovensko však pre zabezpečenie dostatočnej
konkurencieschopnosti automobilového priemyslu aj v budúcnosti potrebuje zmenu odborného
vzdelávania.
"Treba naštartovať technické univerzity," povedal prezident ZAP Jaroslav Holeček. Pomohol by aj rozvoj
vedy a výskumu, flexibilnejšie pracovné právo a budovanie diaľnic. Tie by pritiahli subdodávateľov aj
ďalej smerom na východ Slovenska, čo by prispelo ku nárastu tamojšej zamestnanosti.
Prepadový rok
Dnes sa totiž automobilová výroba a výroba komponentov sústredí prevažne na západe republiky. Podľa
Ivana Hodača z asociácie európskych konštruktérov vozidiel (ACEA) bude rok 2013 z hľadiska
automobilovej výroby opäť negatívny a v Európe budeme mať prepad medzi piatimi a desiatimi
percentami.
"Európa stráca konkurencieschopnosť," povedal s tým, že za to môžu príliš prísne regulácie Bruselu, ako
napríklad znižovanie emisií či hluku. "Všetko sa robí na základe politických rozhodnutí," skonštatoval.
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98. Rodinné firmy majú otázniky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Iveta Fodranová]

Súčasná legislatíva na Slovensku disponuje vcelku veľmi slušnou paletou právnych foriem podnikania,
ale ak ju chce Kresťanskodemokratické hnutie rozšíriť o nový sociálno-ekonomický hybrid – rodinné
podnikanie v troch mutáciách, pravdepodobne by sa mala otvoriť aj širšia diskusia k samotnému pojmu
rodina.
Zákon o rodine uvádza: "Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť
všetky formy rodiny všestranne chráni." Teda základným a nevyhnutným predpokladom na užívanie
výhod rodinného podnikania bude asi musieť byť uzavretie manželstva pred matričným úradom alebo
pred orgánmi cirkvi. Keďže na Slovensku je trvalo zaznamenávaný vysoký nárast spolužitia partnerov
bez uzatvorenie manželstva, tieto, aj keď sociálne funkčné rodiny, vypadnú z okruhu potenciálnych
príjemcov. Pravdepodobne rovnako nevyhnutná bude požiadavka nanovo vysvetliť a definovať slovné
spojenie "všetky formy rodiny", pretože reprodukčné správanie populácie na Slovensku sa po roku 1989
prudko zmenilo, dôsledkom čoho bol prudký a trvalý vzostup zväzkov matka – dieťa, pričom dieťa
nepochádza z legitímneho zväzku. Bude mať takáto slobodná matka nárok na výhody? A ako sa
spoločnosť postaví k umelo oplodnenej žene? No a čerešničkou na torte ostáva dlhodobá averzia KDH k
sobášom jedincov rovnakého pohlavia. Ak predseda strany KDH Ján Figeľ návrh odôvodnil slovami: "Je
to nový koncept pre Slovensko, ktorý je zabehaný vo vyspelej Európe", treba povedať, že vyspelá
Európa umožňuje sobáše medzi partnermi rovnakého pohlavia. A ak Slovensko tiež umožní takéto
sobáše, budú autori návrhu rovnako horlivo podporovať jeho zavedenie, respektíve pretrvávanie?
Problémy sa črtajú aj v ekonomickej rovine. Rodinný podnik nikdy neprerastie hranice malého podniku.
Jeho kvalitatívny rast je obmedzovaný príbuzenskými vzťahmi, ktoré bránia efektívnejšiemu
obsadzovaniu pracovných pozícií pracovníkmi s lepšími kvalifikačnými predpokladmi, čo znižuje jeho
schopnosť absorpcie technologických inovácií. Investuje spoločnosť v podobe daňových zvýhodnení do
takýchto rodinných podnikov aj na úkor subjektov s lepšími východiskovými predpokladmi
dynamickejšieho rastu a technologickej inovácie?
A nakoniec –- nie je pre spoločnosť výhodnejšie investovať do ozdravenia podnikateľského prostredia
pre všetky jej subjekty? Pomôže vôbec takáto fragmentácia hospodárskej a sociálnej súdržnosti?
Iveta Fodranová, vyučuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave
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99. Vláda môže zvýhodniť rodinné firmy
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 18; PODNIKANIE; Vladimír Turanský]
NOVÁ LEGISLATÍVA
Bratislava - Pri štarte podnikania by rodinné firmy dostali dvojročné daňové prázdniny, ich členovia by
mali nárok na paušálne výdavky či sociálne poistenie. Sadzba dane by pri ročnom príjme do 34 401 eur
bola 19 percent a firma by sa mohla rozhodnúť aj pre rodinnú paušálnu daň. Toto všetko bude platiť, ak
v parlamente prejde zákon o rodinných firmách. ,,Ak bude v Smere-SD dobrá vôľa, zákon by mala
Národná rada prijať," predpokladá poslanec Ján Hudacký (KDH), ktorý je jedným z jeho predkladateľov.
Slovensko takýto predpis doteraz nikdy nemalo. Poslanci ho už posunuli do druhého čítania. Definitívne
o ňom rozhodnú v septembri. Ak by ho prijali, platil by od januára 2014. Legislatívu obhajujú ,,Zákon by
pomohol zvýšiť zamestnanosť v rodinných firmách. Tým by sa zredukovali náklady štátu na dávky v
nezamestnanosti," upozorňuje Hudacký. Naše malé a stredné podniky sú z 80 percent rodinnými
firmami, hoci sa to často nezdôrazňuje - pripomína Monika Krošláková z Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa podieľala na príprave tejto legislatívy. ,,Výzvou pre
vládu a kompetentné orgány by nemalo byť len prijatie legislatívy na ochranu a podporu rodinných
podnikov, ale aj aplikácia podporných mechanizmov na ich rast," dodala. Ministerstvá sú opatrné
Rezorty (vedené Smerom-SD) však zákon spochybňujú. ,,Má negatívny dopad na verejné financie, ako
aj deficit štátneho rozpočtu. Každý, kto bude atakovať príjmy štátneho rozpočtu, bude to mať s
ministerstvom financií ťažké," uviedlo pre HN jeho tlačové oddelenie. Keďže rezorty práce a
pôdohospodárstva pripravujú v tejto oblasti svoje iniciatívy, ministerstvo financií chce s nimi postup
koordinovať. Ministerstvo tiež pripomína, že na zjednodušenie podnikania predložilo balík zákonov
daniach a účtovníctve, ktorých cieľom je znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Rezort hospodárstva
informoval, že pripravuje stratégiu rozvoja malého a stredného podnikania. ,,Na ňu by mohla nadviazať
príprava zákona o rodinnom podnikaní." Či by išlo o celkom nový zákon, alebo ten, ktorý je už v
parlamente, nespresnilo. Zákon netreba? Ak by rodinné podniky boli oproti iným zvýhodnené,
ministerstvo práce by to považovalo za narušenie hospodárskej súťaže oznámilo HN. Tvrdí, že rodinné
firmy sú v súčasnosti už bežnou formou podnikania ,,aj bez potreby právnej úpravy". Preto rezort práce
radšej poskytne príspevky na rozbeh podnikania samostatne zárobkovo činným osobám, ako rodinným
podnikom. Vladimír Turanský

Každý, kto bude atakovať príjmy štátneho rozpočtu, bude to mať s ministerstvom financií ťažké. Tlačové
oddelenie rezortu financií
Poslanci verzus firmy
Čo chcú presadiť poslanci do zákona
daňové úľavy na dva roky pri začatí podnikania paušálne výdavky vo výške 420 eur mesačne na
každého člena rodinnej firmy 19 % sadzbu dane do príjmu 34 401 eur ročne 25 % sadzbu dane zo sumy
nad 34 401 eur rodinnú paušálnu daň (daň z príjmov, zdravotné a sociálne poistenie členov podniku)
nájom 1 euro za pôdu do 5 hektárov na každého člena firmy (od Slovenského pozemkového fondu)
mikropôžičky pre rodinné firmy a živnosti daňové priznanie by podával len správca podniku, členovia nie
Čo by malo byť prioritou vlády podľa rodinných firiem
63 % chce daňové zvýhodnenie 43 % chce zlepšiť dostupnosť a využitie eurofondov 33 % chce prístup
ku grantom, výhodným pôžičkám a zárukám 30 % chce granty na výskum, vývoj a investície do nových
technológií 20 % chce podporu na nové pracovné miesta v rámci rodiny
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100.

Rodinné firmy majú otázniky

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 23; NÁZORY A ANALÝZY; redakcia]
DISKUSIA V HN
Súčasná legislatíva na Slovensku disponuje vcelku veľmi slušnou paletou právnych foriem podnikania,
ale ak ju chce Kresťanskodemokratické hnutie rozšíriť o nový sociálno-ekonomický hybrid
- rodinné podnikanie v troch mutáciách, pravdepodobne by sa mala otvoriť aj širšia diskusia k
samotnému pojmu rodina. Zákon o rodine uvádza: ,,Rodina založená manželstvom je základnou bunkou
spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni." Teda základným a nevyhnutným
predpokladom na užívanie výhod rodinného podnikania bude asi musieť byť uzavretie manželstva pred
matričným úradom alebo pred orgánmi cirkvi. Keďže na Slovensku je trvalo zaznamenávaný vysoký
nárast spolužitia partnerov bez uzatvorenie manželstva, tieto, aj keď sociálne funkčné rodiny, vypadnú z
okruhu potenciálnych príjemcov. Pravdepodobne rovnako nevyhnutná bude požiadavka nanovo vysvetliť
a definovať slovné spojenie ,,všetky formy rodiny", pretože reprodukčné správanie populácie na
Slovensku sa po roku 1989 prudko zmenilo, dôsledkom čoho bol prudký a trvalý vzostup zväzkov matka
- dieťa, pričom dieťa nepochádza z legitímneho zväzku. Bude mať takáto slobodná matka nárok na
výhody? A ako sa spoločnosť postaví k umelo oplodnenej žene? No a čerešničkou na torte ostáva
dlhodobá averzia KDH k sobášom jedincov rovnakého pohlavia. Ak predseda strany KDH Ján Figeľ
návrh odôvodnil slovami: ,,Je to nový koncept pre Slovensko, ktorý je zabehaný vo vyspelej Európe",
treba povedať, že vyspelá Európa umožňuje sobáše medzi partnermi rovnakého pohlavia. A ak
Slovensko tiež umožní takéto sobáše, budú autori návrhu rovnako horlivo podporovať jeho zavedenie,
respektíve pretrvávanie? Problémy sa črtajú aj v ekonomickej rovine. Rodinný podnik nikdy neprerastie
hranice malého podniku. Jeho kvalitatívny rast je obmedzovaný príbuzenskými vzťahmi, ktoré bránia
efektívnejšiemu obsadzovaniu pracovných pozícií pracovníkmi s lepšími kvalifikačnými predpokladmi, čo
znižuje jeho schopnosť absorpcie technologických inovácií. Investuje spoločnosť v podobe daňových
zvýhodnení do takýchto rodinných podnikov aj na úkor subjektov s lepšími východiskovými predpokladmi
dynamickejšieho rastu a technologickej inovácie? A nakoniec - nie je pre spoločnosť výhodnejšie
investovať do ozdravenia podnikateľského prostredia pre všetky jej subjekty? Pomôže vôbec takáto
fragmentácia hospodárskej a sociálnej súdržnosti? Iveta Fodranová, vyučuje na Ekonomickej
univerzite v Bratislave
Rodinná firma nikdy neprerastie hranice malého podniku. Jej kvalitatívny rast je obmedzovaný
príbuzenskými vzťahmi.
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Rodinný biznis po slovensky. Bez histórie

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 17; PODNIKANIE; Vladimír Turanský]
EXKLUZÍVNY PRIESKUM l Firma by nástupníctvo druhej generácie neprežila? Tak toho sa nebojíme,
tvrdia firmy.

Vladimír Turanský vladimir.turansky@ecopress.sk
Bratislava - Rodinnému biznisu sa u nás darí. Minimálne polovici takýchto firiem vlani vzrástli tržby,
štvrtine sa nezmenili, 88 percent verí, že im výnosy budú rásť aj naďalej a iba dve percentá chcú
prepúšťať. Asi toľko v skratke. Takto vidia svoj biznis slovenské firmy, kde na čele stojí viacero rodinných
príslušníkov. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu HN, PwC v spolupráci s Monikou Krošlákovou z
Ekonomickej univerzity v Bratislave (výskumu rodinných firiem sa venuje dlhé roky, jej otec vlastní
rodinnú firmu - pozn. red.) Prieskumu sa zúčastnili desiatky slovenských rodinných podnikov. ,,Nárast
výnosov chcú firmy zabezpečiť plynule a stabilne. Stabilita a udržanie biznisu je pre nich dôležitejšie ako
rýchly, okamžitý zisk," povedal Alexander Šrank, partner PwC. Stimuly pre firmy Ako ukázal prieskum,
majitelia rodinných firiem majú pocit, že spoločnosť ich ,,prehliada" a nie sú dosť docenení. Chcú, aby sa
znížila byrokracia, ekonomické prostredie bolo stabilnejšie a trh práce pružnejší. Prioritou vlády by podľa
nich malo byť najmä daňové zvýhodnenie malých a stredných podnikov, čo požadujú takmer dve tretiny
rodinných firiem. Necelá polovica by chcela lepší prístup k eurofondom. ,,Úspešnosť rodinného
podnikania sa nemeria len dosiahnutým ziskom, ale hlavne počtom generácií, ktoré podnik udržali a
odovzdali si ho," pripomenula Krošláková. Tento spôsob biznisu sa u nás využíva pomerne krátko zhruba dvadsať rokov. To sa prejavuje v nástupníctve. Až tri štvrtiny spoločností vlastnia rodiny, ktoré si
ich aj manažujú. V súčasnosti ich väčšinou vlastní ešte prvá generácia podnikateľov. Svojich rodinných
nástupcov len pripravujú. Teraz fungujú spravidla tak, že otec - ,,hlava rodiny"
- má pri rozhodovaní hlavné slovo. Manželka sa stará o administratívu a deti, či iní rodinní príslušníci sa
venujú marketingu, zahraničnému alebo internetovému obchodu. Novej generácii dôverujú ,,Rodinné
firmy sme zakladali zhruba pred dvadsiatimi rokmi a dnes majú naše deti 25 až 30 rokov. Pomaly
preberajú nielen riadenie, ale aj strategické rozhodovanie," poznamenal majiteľ firmy
- jeden z účastníkov prieskumu. To však bude podľa neho ťažké a mnohými podnikmi to ,,zamáva".
Podľa zistení PwC súčasní majitelia rodinných firiem nastupujúcej generácii dôverujú, hoci veľa firiem
výmeny vo vedení ešte nerieši. Iba šesť percent majiteľov podnikov sa obáva, že po ich odchode firma
upadne. ,,Ale nikto z našich respondentov nemá strach z toho, že by ich firma striedanie generácií
neprežila," dodal Šrank. Podľa iných prieskumov, hlavne zahraničných, však medzigeneračnú výmenu
zvládne len tretina rodinných firiem.
Plusy a mínusy rodinných firiem
+ flexibilita rozhodovania dlhodobejšie plánovanie, stabilita a istota rýchly prenos informácií od vedenia k
pracovníkom väčšia motivácia ľudí súdržnosť rodiny a vedenia kombinácia skúsenosti starších členov
rodiny a dravosti mladých firemná kultúra je v zhode s rodinnou pozitívny vzťah k zamestnancom
lojálnosť k firme
konflikty z pracoviska prechádzajú do rodiny a naopak firma sa ťažšie reorganizuje rodinné vzťahy
bránia prepúšťaniu a rastu produktivity snaha rodiny zamestnať neskúsených členov riziko odchodu
talentovaných ľudí do veľkých firiem nemajú daňové a iné stimuly menšie skúsenosti v marketingu
problémy s odovzdaním firmy mladšej generácii
Ako šliape slovenský rodinný biznis
Ako dlho funguje vaša rodinná firma?
viac ako 15 rokov 43 %
10 až 15 rokov 35 %
5 až 9 rokov 10 %
0 až 4 roky 12 %
Čo je rodinná firma: obchodná spoločnosť, rodinná živnosť alebo farma členovia rodiny musia byť
príbuzní v priamom rade, alebo súrodenci či manželia v eseročke a akciovke vlastnia členovia rodiny
nadpolovičnú väčšinu základného imania Zdroj - návrh zákona o rodinnom podnikaní
Očakávate rast výnosov? (najbližších 5 rokov)
určite 50 %
mierny nárast 38 %
nie veľmi 10 %
nie 2 %

Prieskum vypracovali HN, PwC a Monika Krošláková z Ekonomickej univerzity v Bratislave
Koľko zamestnancov má vaša firma?
1 až 5 36 %
6 až 10 8 %
11 až 20 8 %
21 až 50 23 %
51 až 100 15 %
100 až 500 8 %
viac ako 501 2 %
Čo najlepšie vystihuje vašu stratégiu? (na najbližších 5 rokov)
rýchly a agresívny rast 0 %
plynulý a stabilný rast 68 %
konsolidácia firmy 25 %
zameranie na zisk 2 %
iné 5 %
Plánujete počas 12 mesiacov prijímať ľudí?
áno 35
nie 50
nie, lebo sme prijímali nedávno 13
plánujeme znižovať stavy 2
Vlastníctvo a spôsob riadenia rodinnej firmy
vlastníctvo aj manažment sú výhradne v rodine 75 %
časť vedenia sú rodinní príslušníci a časť top manažmentu zamestnanci 20 %
firmu vlastní rodina, ale top manažment zamestnáva 5 %
Výnosy vašej firmy za posledný rok (EUR)
menej ako 500-tisíc 46 %
500 000 až 1 milión 11 %
1 až 2 milióny 8 %
2 až 5 miliónov 8 %
5 až 15 miliónov 8 %
15 až 59 miliónov 14 %
viac ako 50 mil. 5 %
Ako sa zmenila výška výnosov vašej firmy?

(porovnanie roku 2012 s rokom 2011 v %)
vzrástli o viac ako 30 10 %
vzrástli od 15 do 30 5 %
vzrástli do 15 32,5 %
nezmenili sa 22,5 %
znížili sa do 15 10 %
znížili sa od 15 do 30 12,5 %
znížili sa o viac ako 30 7,5 %
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Dať firme meno rodiny je záruka kvality

[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 24/06/2013; s.: 20; PODNIKANIE; Táňa Rundesová]
ROZHOVOR
ROZVOJ FIRIEM l Monika Krošláková z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa venuje
výskumu rodinných firiem, pre HN:
Táňa Rundesová tana.rundesova@ecopress.sk
Doktorandské štúdium ste ukončili prácou Predpoklady a podmienky rozvoja rodinného podnikania na
Slovensku. Zároveň stále pracujete aj vo firme. Bolo ťažké rozhodovať sa, čomu sa venovať prednostne
a z čoho popustiť?
V rodinnej firme Novplasta som bola 10 rokov a vypracovala sa na obchodnú riaditeľku. Po prvej
materskej som sa tam po roku vrátila, po druhej už bolo ťažšie skĺbiť rodinu a dve deti s manažérskou
prácou, pretože manžel má vlastnú športovú firmu a veľa cestuje. V našej firme však sestra prevzala po
otcovi funkciu generálnej riaditeľky a švagor zastúpil aj moju pozíciu počas mojej materskej, takže som
mala na výber - náhodne mi totiž prišla ponuka učiť na univerzite, a ja som nezaváhala, lebo som to vždy
chcela robiť. Samozrejme, s prvotným nesúhlasom otca, ktorý očakával, že sa vrátim do firmy.
Chceli by ste na tom dnes niečo zmeniť?
Učím, ale ďalej som aj spolumajiteľkou firmy, v ktorej všetky strategické veci riešime spoločne. Okrem
otcovej firmy som konateľkou aj v manželovej - Pro Tennis Academy, kde riešim všetky ekonomické
veci. Zmeniť by som momentálne nechcela nič. Plne sa venujem splneniu kritérií na habilitačné konanie
na univerzite opäť s témou rodinné podnikanie. Ale ak by si to rodinné okolnosti vyžadovali, vzdala by
som sa pedagogickej kariéry v prospech zachovania kontinuity otcovej firmy.
Takže zatiaľ to nie je potrebné?
Otec sa teší dobrému zdraviu, sestra zvláda riadiť firmu a ja mám možnosť odovzdávať skúsenosti
mladým. Trvale sa snažím o prepojenie akademickej pôdy s praxou - zúčastnila som sa na príprave
zákona o rodinnom podnikaní a realizovala som výskum týkajúci sa rodinného podnikania.
Ako konkrétne by mal štát podľa vás podporovať rodinné firmy, aby nedeformoval podnikateľské
prostredie? Je to vôbec nutné?
Veľký hendikep slovenskej legislatívy je, že rodinné podnikanie nielen že nedefinuje, ale ho ani nepozná.
Preto sa prípadný záujemca ani nemôže dožadovať špeciálnych výhod. Z viacerých výskumov som však
zistila, že rodinné podniky tu tvoria okolo 80 percent malých a stredných podnikov. V návrhu zákona o
rodinnom podnikaní sú pre ne definované podporné mechanizmy, s ktorými sa stotožňujem.
Napríklad?
Napríklad som za zjednodušenie administratívy pri odvodoch vo forme spoločného výberu odvodov a
daní a ich zúčtovania, za zavedenie platnosti nových predpisov vždy k jednému dátumu alebo zlepšenie
prístupu začínajúcich podnikateľov k zvýhodnenému či bezplatnému poradenstvu. Okrem legislatívnych

úprav však ide aj o tie nelegislatívne, napríklad o programy vzdelávania a prípravy na podnikanie.
Viem, že osobitne vám záleží aj na zjednodušení prevodu z fyzickej na právnickú osobu, čo je dnes
veľkou brzdou.
Áno. Pretože problémom je to napríklad pri raste firmy alebo pri dedení, keď neexistuje ,,prechodový
mostík" a všetok majetok musí ísť prostredníctvom predaja. Ale ďalšie problémy sú aj zlá vymožiteľnosť
pohľadávok a nečinnosť súdov. Špeciálne pre rodinné firmy by podľa mňa bolo riešením prijať zákon o
rodinnom podnikaní, ktorý by podporil aj pracovné príležitosti, no nemyslím si, že je nutné, aby štát
stimuloval len rodinné podniky. Treba stimulovať všetky malé a stredné podniky.
Majú slovenské rodinné firmy oproti zahraničným špecifiká?
Pravdepodobne najmä v tom, že tu nie je tradícia. A v tom, že nemajú v širokej verejnosti, ale ani v
politických kruhoch, docenenie. Svojím spôsobom si za to môžu samy, lebo len veľmi málo z nich sa tu
prezentuje ako rodinné, pričom takými sú. A čo by mala byť pre odberateľa väčšia garancia spoľahlivosti,
ako keď podnikateľ použije v názve firmy meno celej rodiny? Na Západe vnímajú rodinnú firmu ako
stabilnú, dôveryhodnú a pre spoločnosť dôležitú. U nás sa uprednostňujú nadnárodné spoločnosti.
Medzigeneračná výmena v rodinnej firme. Zvládne ju vraj iba tretina prípadov. Prečo? Je tu riziko skôr
vo ,,fundamentalizme" staršej generácie, alebo v neskúsenosti mladšej?
Slovenské rodinné podniky nemajú dostatočné skúsenosti s prechodom firmy na ďalšie generácie. Práve
rozmedzie rokov 2015 2025 je obdobie, keď by zakladatelia mohli pociťovať potrebu odovzdať svoj
podnik. Napriek tomu veľa zakladateľov nemá vôbec sformulovaný plán nástupníctva, dokonca v
mnohých rodinách neexistuje ani pravdepodobný nástupca. Na druhej strane sa zakladateľ ešte cíti
dostatočne ,,plný sily", aby výmenu vôbec riešil. Preto by som u nás určila možnosť rizika skôr vo
fundamentalizme starej generácie. Skúsenosti môžeme čerpať len zo zahraničia. Tam majú rodinné
firmy podrobné plány na prípravu nástupníka.
Z viacerých výskumov som zistila, že rodinné podniky tu tvoria okolo 80 percent malých a stredných
podnikov.
Kto je Monika Krošláková V pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje na
tému rodinného podnikania, je garantom predmetu Rodinné podnikanie a autorkou viacerých publikácií
na túto tému. Je spolumajiteľka rodinných firiem Novplasta a ProTennis academy.
Veľký hendikep slovenskej legislatívy je to, že rodinné podnikanie ani len nepozná, tvrdí Monika
Krošláková. SNÍMKA: HN/PETER MAYER
Čo brzdí rodinný biznis
33 % rodinných podnikov považuje za hlavnú prekážku vysoké dane a odvody
17 % firiem byrokraciu a administratívu
17 % príliš časté legislatívne zmeny
Čísla sú z prieskumu o rodinných firmách, ktorý realizovali HN, PwC a Monika Krošláková z
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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Týždeň v regiónoch

[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 21:30; 23/06/2013; Týždeň; z domova]
Martina Macková, moderátorka TA3: "Horúce chvíli zažili aj študenti na internáte Ekonomickej
univerzity v Bratislave. V pondelok večer tam vypukol požiar. Nikto sa nezranil. Ktovie, možno niekomu
horel termín pred skúškou."
Neuvedený: "Na mieste zasahovalo 32 hasičov a 5 cisterien. Oheň sa podarilo rýchlo zlikvidovať.
Väčším problémom bol ale dym."
Marián Bugár, veliteľ zásahu: "Tento požiar spôsobil masívne zadymenie všetkých podlaží až po
posledné, dôsledkom čoho musela byť vykonaná evakuácia 153 osôb."

Neuvedený: "Vo výcvikovom priestore Lešť tento týždeň pokračovalo najväčšie logistické cvičenie
Severoatlantickej aliancie za posledných desať rokov. Na Slovensko pricestovalo takmer 1800 vojakov z
35 štátov. Akcia má preveriť spoluprácu jednotlivých armád v prípade ich nasadenia v zahraničnej misii."
Neuvedený: "Starostovi Kysuckého Lieskovca hrozí až 15 rokov za mrežami. Polícia ho obvinila zo
sprenevery vyše 170-tisíc eur. Peniaze obci poskytol Štátny fond rozvoja bývania na výstavbu bytov.
Starosta obvinenia odmieta. Vraj ide o snahu pripraviť ho o funkciu."
Štefan Mrenka (nezávislý), starosta obce Kysucký Lieskovec: "Finančné prostriedky sú prestavané a
jediný problém tu bol taký, že mali byť zúčtované do konca roku 2011, ale práve Štátny fond rozvoja
bývania sám nám predĺžil termín zúčtovania."
Denisa Baloghová, hovorkyňa PZ v Bratislave: "Štátny fond rozvoja bývania požiadal o vyplatenie sumy
a to i napriek tomu, že deklarované práce neboli vykonané. Získané finančné prostriedky použil na iný,
ako na určený účel."
Neuvedený: "V košických večierkach a diskontných predajniach po ôsmej večer už alkohol nekúpite.
Obmedzenie predaja alkoholických nápojov odsúhlasili mestskí poslanci. Dotkne sa všetkých mestských
častí. Výnimkou budú iba predajne v centre, ktoré môžu predávať liehoviny o dve hodiny dlhšie."
Martina Urik Viktorínová, hovorkyňa mesta Košice: "V centre mesta bude sprísnený predaj alkoholu aj
predajniach potravín od desiatej hodiny večer do ôsmej hodiny rána."
Neuvedený: "Daňová Kobra odhalila na východnom Slovensku štyri spoločnosti, ktoré si cez fiktívne
operácie znížili DPH a daň z príjmu právnických osôb o takmer 2 milióny eur. Daniari odhalili aj svojho
zamestnanca, ktorý pomáhal 45-člennej skupine dostať sa k nadmerným odpočtom DPH."
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Čína sa bude kúpať v ruskej rope

[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 21/06/2013; eTREND; eTREND, ČTK, SITA]
Prečítajte si najdôležitejšie udalosti dňa v skratke eTREND.24: Hlavný dodávateľ žilinskej Kia žiada
dotácie na nové produkty
21.06.2013 / eTREND, ČTK, SITA
Spoločnosť Transpetrol dodá bratislavskej rafinérii Slovnaft počas tohto a budúceho roka celkovo
približne 12 miliónov ton ropy. Firmy už podpísali zmluvu o preprave, jej hodnota je približne 50 miliónov
eur. Nemusí to byť však konečná hodnota kontraktu, keďže podniky sa v zmluve dohodli na opčnom
práve umožňujúcom jej predĺženie aj na roky 2015 a 2016.
Hlavný dodávateľ žilinskej automobilky Kia, juhokórejská spoločnosť Mobis Slovakia, rozširuje vo svojom
slovenskom závode výrobu o nové produkty. Firma chce vyrábať elektronické posilňovače riadenia a
elektrické parkovacie brzdné systémy. Do rozšírenia existujúceho výrobného závodu pri Žiline chce
investovať viac ako 46 miliónov eur. Investor už požiadal štát o poskytnutie stimulov vo výške 5,6 milióna
eur.
Automobilový priemysel generuje v slovenskej ekonomike až 9 percent zamestnanosti, teda zhruba 200tisíc pracovných miest. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR
vypracovala Ekonomická univerzita v Bratislave. Samotné automobilky zamestnávajú zhruba 16-tisíc
ľudí.
Ruská štátom kontrolovaná ropná spoločnosť Rosnefť sa zaviazala, že v najbližších 25 rokoch dodá do
Číny 365 miliónov ton ropy. Ide o kontrakt v hodnote 270 miliárd dolárov. Povedal to generálny riaditeľ
spoločnosti Igor Sečin. Dodal, že nové dodávky sa začnú v júli. Rusko už teraz Číne dodáva 15 miliónov
ton ropy ročne, čiže 300-tisíc barelov denne prostredníctvom ázijského ropovodu.
Slovinský parlament schválil plán na privatizáciu 15 štátnych podnikov. Ide o jedno z opatrení, ktorými
chce vláda odvrátiť nutnosť požiadať o medzinárodnú finančnú pomoc. Plán zahŕňa najväčší slovinský
telekomunikačný operátor Telekom Slovenia, druhú najväčšiu banku Nova KBM, štátneho leteckého
prepravcu Adria Airways a ľubľanské letisko.
Francúzska ekonomika sa tento rok zmenší o 0,1 percenta po tom, čo vlani vykázala nulový rast.
Informoval o tom štatistický úrad krajiny (INSEE). Po miernej recesii v úvode roka sa hospodárstvo podľa
odhadu štatistikov zotaví, keď v druhom kvartáli oproti predchádzajúcim trom mesiacom posilní o 0,2
percenta. V treťom kvartáli však ekonomiku čaká stagnácia a v posledných troch mesiacoch roka

porastie iba o 0,1 percenta.
Americká softvérová firma Oracle Corp za svoj účtovný štvrtý kvartál, ktorý sa skončil 31. mája, vykázala
rast čistého zisku o 10 percent na sumu 3,8 miliardy dolárov. Zisk na akciu bol vo výške 80 centov a
upravený zisk na akciu v sume 87 centov. Celkové tržby stagnovali na úrovni 10,9 miliardy dolárov a
nenaplnili očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že budú vo výške 11,22 miliardy.
Novým majiteľom značiek Savo, Biolit, Diffusil a ďalších je spoločnosť Unilever. Dohodu zo začiatku
apríla tohto roka, na základe ktorej Unilever odkúpil značky od českej spoločnosti Bochemie, totiž
schválil český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.
Ruská štátna firma Gazprom, ktorá má monopol na export plynu, podpísala memorandum o zámere
kúpiť od talianskej spoločnosti Enel elektráreň v Belgicku. Gazprom sa snaží zväčšiť svoju prítomnosť v
sektore výroby elektriny v Európe, kde pokrýva štvrtinu spotreby zemného plynu, ale zatiaľ sa mu
nepodarilo uzavrieť významné transakcie.
Juhokórejský Samsung Electronics porušil patentové právo americkej spoločnosti Apple na prvok
"bounce-back", ktorý vracia displej smartfónu alebo tabletu po dosiahnutí konca elektronického
dokumentu na ikony. Rozhodol o tom súd v Tokiu. Samsung však už také telefóny nevyrába a americký
patentový úrad tento rok vyhlásil príslušný patent Applu za neplatný.
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105.

My si prácu nájdeme!

[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 24/06/2013; s.: 10,11; Servis; MONIKA KUPŠOVÁ]
Rebríček úspešných škôl: Suverénne vedú informatici
Štátnice sú v plnom prúde a vysokoškoláci tak majú najvyšší čas rozmýšľať, čo ďalej. O ktorých
absolventov sa firmy pobijú najviac? Prinášame vám rebríček najžiadanejších fakúlt, ktorý zostavil portál
s pracovnými ponukami.
Poradie v rebríčku vychádza z priemerného počtu životopisov, ktoré poslali absolventi firmám a tie si ich
aj prečítali. Jednoznačne najžiadanejší sú informatici: v prvej päťke sú absolventi dvoch takto
zameraných fakúlt na Slovenskej technickej univerzite, nasledujú absolventi Žilinskej univerzity,
Univerzity Komenského a Technickej univerzity. "Keď sme pripravovali rovnaký rebríček v roku 2008,
prvá trojica najúspešnejších absolventov bola rovnaká ako dnes. V prvej dvadsiatke však boli aj tri
stavebné fakulty, fakulta zameraná na ošetrovateľstvo aj farmáciu, z ktorých tam vlani nebola žiadna,"
upresnila generálna riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. Vysvetlenie je jednoduché –
záujem firiem totiž podlieha trendom na trhu.
Každý tretí chce absolventa
Z ankety medzi 627 firmami tiež vyplynulo, že tretina z nich má záujem aj o čerstvých absolventov. Ide
najmä o spoločnosti, ktoré pôsobia v priemyselnej výrobe, obchode a v informačných technológiách.
Medziročne zvýšili záujem zamestnávatelia o nových zamestnancov aj celkovo, nielen o absolventov, a
prezerali si databázu uchádzačov častejšie.
Jedno študujú, iné robia
Spomedzi najúspešnejších fakúlt sa iba informatici uplatnia v profesii, ktorá priamo súvisí s ich
vzdelaním. Iní absolventi toľko šťastia nemajú. Hoci aj oni sú ochotní hľadať si prácu vo svojom odbore,
v praxi vo väčšine prípadov nakoniec uprednostnia dostupnejšie pozície a reagujú na ponuky, kde svoje
vzdelanie nepotrebujú. Týka sa to najmä absolventov ekonomických, spoločenských, prírodovedných,
filozofických, pedagogických či teologických fakúlt. Najčastejšie týchto absolventov oslovujú pracovné
ponuky z oblasti administratívy či obchodu.
Máte už rozbehnutú pracovnú ponuku?
Opýtali sme sa čerstvých absolventov Ekonomickej univerzity
Peter (22): "Už počas štúdia som začal pracovať v známej počítačovej firme na oddelení student
support. Všetky operácie robíme v angličtine a v tomto jazyku aj komunikujeme s americkými partnermi.
Je to veľká skúsenosť. V tejto firme chcem zatiaľ pokračovať, získať čas a nové skúsenosti pre môj ďalší
kariérny rast."

Klaudia (22): "Počas štúdia som pracovala ako operátorka v call centre či asistentka na úrade práce.
Momentálne sa rozhliadam, ešte neviem, čo ďalej. Uvedomila som si, že najsilnejšou devízou na trhu sú
kvalitne zvládnuté cudzie jazyky, ktoré sa však na vysokej škole nemáte šancu naučiť."
Jana (22): "Žiaľ, zatiaľ nepracujem a ešte ani neviem, kde sa uplatním. Láka ma národohospodárske
zameranie, daňovníctvo a účtovníctvo, ale to sú zväčša už obsadené pozície. Nerada by som robila
niečo, čo s mojím odborom nesúvisí, aj keď som zistila, že vedomosti získané v škole sú nezlučiteľné s
pracovnými skúsenosťami."
Tomáš (23): "Už dlhší čas aktívne pracujem v strojárskom priemysle. Z dlhodobej perspektívy mám
podnikateľské zámery možno aj v tomto odbore. Nevylučujem ani zahraničie, pretože zisťujem, že
vedomosti, ktoré som získal, sú v praxi nepoužiteľné."
O týchto absolventov sa firmy zaujímajú najviac
TOP 20 fakúlt
Poradie Poradie Fakulta, univerzita
2012 2011
1. 1. Fakulta informatiky a informačných technológií, STU
2. 4. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU
3. 2. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
4. 5. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK
5. 8. Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU (Košice, Prešov)
6. 3. Fakulta medzinárodných vzťahov, EU
7. 6. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB
8. 12. Fakulta hospodárskej informatiky, EU
9. 26. Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
10. 14. Materiálovotechnologická fakulta, STU
11. 15. Fakulta podnikového manažmentu, EU
12. 20. Fakulta managementu,UK
13. 13. Strojnícka fakulta, STU
14. 9. Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU
15. 17. Národohospodárska fakulta, EU
16. 10. Ekonomická fakulta, UMB
17. 18. Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
18. 22. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
19. 16. Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
20. 11. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
Zdroj - Profesia.sk
ŠTUDENTI: Už o pár týždňov musia zabojovať o prácu.
FAKULTA INFORMATIKY STU: Ak študujete tu, o budúcnosť sa báť nemusíte.
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106.

Prehľad správ – Zamestnanosť v automobilovom priemysle

[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 18:00; 21/06/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova]
Redaktorka: "Automobilový priemysel generuje v slovenskej ekonomike podľa štúdie, ktorú vypracovala
Ekonomická univerzita, až deväť percent zamestnanosti, teda približne dvestotisíc pracovných miest."
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107.

Podporiť rodinný biznis? Asi nie, tvrdí vláda

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Redakcia]
Aké sú rodinné firmy, aká je ich tradícia a ako im chce štát pomôcť?
Pri štarte podnikania by rodinné firmy dostali dvojročné daňové prázdniny, ich členovia by mali nárok na
paušálne výdavky či sociálne poistenie. Sadzba dane z príjmu by pri ročnom príjme do 34 401 eur bola
19 percent a firma by sa mohla rozhodnúť aj pre rodinnú paušálnu daň. Toto všetko bude platiť, ak v
parlamente prejde zákon o rodinných firmách. "Ak bude v Smere-SD dobrá vôľa, zákon o rodinnom
podnikaní by mal parlament prijať," predpokladá poslanec Ján Hudacký (KDH), ktorý je jedným z jeho
predkladateľov.
Slovensko takýto predpis doteraz nikdy nemalo. Poslanci ho už posunuli do druhého čítania. Definitívne
o ňom rozhodnú v septembri. Ak by ho prijali, platil by od januára 2014.
Legislatívu obhajujú
"Zákon by pomohol zvýšiť zamestnanosť v rodinných firmách. Tým by sa zredukovali náklady štátu na
dávky v nezamestnanosti," upozornil Hudacký. Naše malé a stredné podniky sú z 80 percent rodinnými
firmami, hoci sa to často nezdôrazňuje – pripomína Monika Krošláková z Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa podieľala na príprave zákona. "Výzvou pre vládu a
kompetentné orgány by nemalo byť len prijatie legislatívy na ochranu a podporu rodinných podnikov, ale
aj aplikácia podporných mechanizmov na ich rast," dodala.
Ministerstvá sú opatrné
Rezorty (vedené Smerom-SD) však návrh zákona spochybňujú. "Má negatívny dopad na verejné
financie, ako aj deficit štátneho rozpočtu. Každý, kto bude atakovať príjmy štátneho rozpočtu, bude to
mať s ministerstvom financií ťažké," uviedlo pre HN jeho tlačové oddelenie. Keďže ministerstvá práce a
pôdohospodárstva pripravujú v tejto oblasti svoje iniciatívy, rezort financií chce s nimi postup
koordinovať. Ministerstvo tiež pripomína, že na zjednodušenie podnikania predložilo balík zákonov o
daniach a účtovníctve, ktorých cieľom je znížiť administratívnu záťaž podnikateľov.
Rezort hospodárstva pripravuje stratégiu rozvoja malého a stredného podnikania. "Na ňu by mohla
nadviazať príprava zákona o rodinnom podnikaní," informoval. Či by išlo o celkom nový zákon, alebo
ten, ktorý je už parlamente, ministerstvo neupresnilo.
Zákon netreba?
Ak by rodinné podniky boli oproti iným zvýhodnené, ministerstvo práce by to považovalo za narušenie
hospodárskej súťaže. Aspoň tak to hovorí pre HN. Tvrdí, že rodinné firmy sú v súčasnosti už bežnou
formou podnikania "aj bez potreby právnej úpravy". Preto rezort práce radšej poskytne príspevky na
rozbeh podnikania samostatne zárobkovo činným osobám, ako rodinným podnikom.
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108.

Rodinný biznis po slovensky. Bez histórie

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Redakcia]
Firma by nástupníctvo druhej generácie neprežila? Tak toho sa nebojíme, tvrdia firmy
Bratislava – Rodinným firmám na Slovensku sa darí. Polovici z nich vlani rástli tržby a štvrtine sa
nezmenili. Optimizmus medzi nimi vládne aj preto, lebo až 88 percent z nich verí, že im výnosy budú v
nasledujúcich piatich rokoch rásť. Pozitívom tiež je, že viac ako tretina firiem chce prijímať nových
pracovníkov a len dve percentá plánujú stavy znižovať. Zvyšok predpokladá zachovať súčasný stav.
Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu HN, PwC v spolupráci s Monikou Krošlákovou z Ekonomickej
univerzity v Bratislave (výskumu rodinných firiem sa venuje dlhé roky, jej otec vlastní rodinnú firmu -

pozn. red.) Prieskumu sa zúčastnili desiatky slovenských rodinných podnikov.
"Nárast chcú rodinné firmy zabezpečiť plynule a stabilne. Pre ne sú totiž stabilita a dlhodobé udržanie
biznisu dôležitejšie ako rýchly, okamžitý zisk," informoval Alexander Šrank, partner PwC. Rodinné
podnikanie je podľa neho "stelesnením trpezlivého kapitálu".
Stimuly pre firmy
Rodinné firmy sú podľa prieskumu hrdé na ekonomický prínos pre spoločnosť, hoci podnikateľské
prostredie nie je u nás optimálne. Ako ukázal prieskum, majitelia rodinných firiem však majú pocit, že
spoločnosť ich "prehliada" a nie sú primerane docenené. Ako všetky podniky, aj rodinné chcú, aby sa
znížila byrokracia, ekonomické prostredie bolo stabilnejšie a trh práce pružnejší. Prioritou vlády by podľa
nich malo byť najmä daňové zvýhodnenie malých a stredných podnikov, podobne, ako je to pri veľkých,
hlavne zahraničných. Daňové prázdniny ako úľavu pri začatí podnikania považujú za najlepší stimul
takmer dve tretiny rodinných firiem. Necelá polovica by uvítala, keby mali aj lepší prístup k eurofondom.
"Rodinná firma je pre štát istota vo vytváraní pracovných miest, zisku a najmä v zodpovednom platení
daní," uviedol v prieskume jeden z jeho účastníkov.
Vlastnia aj manažujú
"Úspešnosť rodinného podnikania sa nemeria len dosiahnutým ziskom, ale hlavne počtom generácií,
ktoré podnik udržali a odovzdali si ho," pripomenula Krošláková. Tento spôsob biznisu sa však u nás v
porovnaní s vyspelejšími štátmi využíva ešte len krátko – zhruba dvadsať rokov. To sa prejavuje aj v
"zložení" firiem a riešení nástupníctva. Podľa zistení PwC až tri štvrtiny spoločností vlastnia rodiny, ktoré
si ich zároveň aj manažujú. Spravidla fungujú tak, že otec – "hlava rodiny" – má pri rozhodovaní hlavné
slovo. Manželka sa stará o administratívu a deti, či iní rodinní príslušníci si podľa svojho záujmu rozdelia
jednotlivé oblasti podnikania. Venujú sa marketingu, zahraničnému alebo internetovému obchodu a
podobne. Tak to funguje aj v podnikoch, ktoré oslovili HN. "Každý z vedenia firmy, či je to otec, mama,
syn, dcéra alebo zať, majú pri rozhodovaní rovnaké slovo. No ak sa nedokážeme dohodnúť, čo sa však
stáva len zriedka, definitívne rozhodne otec," potvrdil Peter Galan mladší z firmy Nábytok Galan.
Pripúšťa, že aj keď si rodina rozumie, pre dobrú vec sa niekedy aj pohádajú. Ale nikdy, ako povedal, sa
na seba nehnevajú.
Novej generácii dôverujú
Odovzdávanie rodinných firiem druhej generácii je na Slovensku ešte len v začiatkoch. "Všetci sme ich
zakladali zhruba pred dvadsiatimi rokmi a dnes majú naše deti 25 až 30 rokov. Pomaly preberajú nielen
riadenie, ale aj strategické rozhodovanie," poznamenal majiteľ firmy – ďalší z účastníkov prieskumu. To
však bude podľa neho ťažké a mnohými podnikmi to "zamáva". Podľa zistení PwC súčasní majitelia
rodinných firiem nastupujúcej generácii dôverujú, hoci veľa firiem výmeny vo vedení zatiaľ ešte nerieši.
Iba šesť percent majiteľov podnikov sa obáva, že po ich odchode firma upadne. "Ale nikto z našich
respondentov nemá strach z toho, že by ich firma striedanie generácií neprežila," dodal Šrank. Faktom
však je, že podľa iných prieskumov, hlavne v zahraničí, medzigeneračnú výmenu zvládne len tretina
rodinných firiem.
Vladimír Turanský
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109.
Štrukturálne fondy, štátne vzdelávacie programy, finančná gramotnosť
žiakov, digitalizácia - štyri správy zo školstva
[Téma: Ekonomická univerzita; Obecné noviny; 18/06/2013; 25/2013,26/2013; s.: 20; Školstvo; Michal
KALIŇÁK]
Čerpanie štrukturálnych fondov je zrkadlom kvality projektov
Administratívne prieťahy, neoprávnené výdavky, či zmeny v zmluvách sa priamo podpisujú pod čerpanie
štrukturálnych fondov. Aj preto agentúra rezortu školstva pre štrukturálne fondy - ASFEU, koncom mája
organizovala informačné dni, ktoré boli zamerané na zvýšenie informovanosti o najčastejších chybách
pri realizácii projektov. ,,Takéto informačné stretnutia so sebou prinášajú konkrétne príklady z praxe,
vďaka ktorým sa budúci uchádzači o štrukturálne fondy dokážu ponaučiť a tak predchádzať problémom,
ktoré by mohli sprevádzať realizáciu projektov," uviedol na margo podujatia minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. ASFEU vo forme konkrétnych návrhov
usmernila viac ako 400 prijímateľov nenávratných finančných prostriedkov. Jej generálny riaditeľ Marián
Kostolányi v tejto súvislosti uviedol: ,,Odporúčam všetkým prijímateľom nenávratných finančných
prostriedkov, aby efektívne predkladali žiadosti o platbu a správne realizovali proces verejného
obstarávania, a tak aktívnym prístupom pomohli vyčerpať finančné príspevky vyčlenené na prebiehajúce
projekty. Iniciatívnym postojom pomôžu zvýšiť celkové čerpanie pridelených financií v oboch operačných

programoch. Výsledok realizácie týchto projektov môže mať výrazný dopad na nastavenie ďalšieho
programového obdobia." Medzi časté chyby zistené auditmi pri kontrolách projektov patrí nedodržanie
princípu transparentnosti a neprimeraná konkurenčná súťaž. Závažnými a opakujúcimi sa chybami je
nadhodnotenie zazmluvnených výdavkov, neoprávnené nákupy didaktických pomôcok či nehospodárne
a neefektívne využívanie finančných prostriedkov. Agentúra rezortu školstva pre štrukturálne fondy EÚ
priebežne aktualizuje procesy, ktorými sa znižuje administratívna záťaž projektov, čo v konečnom
dôsledku pomáha pri realizácii projektov.
Vecná diskusia k inovovaným Štátnym vzdelávacím programom
Štátny pedagogický ústav zverejnil návrh nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materskú školu
a inovované štátne vzdelávacie programy pre prvý a druhý stupeň základnej školy. Tieto návrhy budú
definitívne schválené až po verejnej diskusii, ktorá potrvá do jesene. Na návrhu nového Štátneho
vzdelávacieho programu pre materské školy a inovácii štátnych vzdelávacích programov pre prvý a
druhý stupeň základných škôl pracovali tímy odborníkov a predmetové komisie Štátneho pedagogického
ústavu od roku 2012. Podľa riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Viliama Kratochvíla ,,základným
cieľom bolo vytvoriť nový Štátny vzdelávací program pre materské školy, zjednotiť a zjednodušiť
štruktúru vzdelávacích štandardov pre prvý a druhý stupeň základných škôl." Viliam Kratochvíl zároveň
zdôrazňuje: ,,Odborníci, aj na základe podnetov od učiteľskej verejnosti, prehodnotili obsahové
vymedzenie učiva a výkon, ktorý majú žiaci dosiahnuť v rámci jednotlivých predmetov." Ďalšou
podstatnou zmenou je opätovné rozloženie učiva do ročníkov. Rozdelenie učiva pre celý stupeň
základnej školy väčšina učiteľskej verejnosti nehodnotila pozitívne. Z tohto dôvodu sme sa opätovne
vrátili k ročníkovému vymedzeniu učiva. Pri výkonových štandardoch odborníci stanovili obdobie, za
ktoré by mal žiak konkrétny výkon dosiahnuť. Návrat k ročníkom sa týka aj rámcových učebných plánov.
Na prvom stupni ZŠ sa zvýšil počet hodín pre materinský jazyk, ktorého ovládanie je základným
predpokladom úspešného učenia sa žiaka v každom predmete. Školy si môžu zvoliť prvý cudzí jazyk z
výberu šiestich jazykov. Druhý cudzí jazyk sa stáva voliteľným. Relatívne nové zastúpenie má na prvom
stupni prvouka, na ktorú nadväzuje prírodoveda a vlastiveda. Pri zvyšovaní počtu hodín pre jednotlivé
predmety odborníci museli, okrem požiadaviek učiteľskej verejnosti, rešpektovať aj programové
vyhlásenie vlády. Z tohto dôvodu sa zvýšil počet hodín matematiky, informatiky, prírodovedných
predmetov a pracovného vyučovania spolu s výtvarnou a hudobnou výchovou. Minister školstva, vedy,
výskumu a školstva slovenskej republiky Dušan Čaplovič oceňuje snahu Štátneho pedagogického
ústavu o vytvorenie priestoru na otvorenú diskusiu k inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
,,Táto diskusia musí byť sprevádzaná vecnými návrhmi a pripomienkami, pretože kvalita tohto
dokumentu sa bude priamo týkať práce učiteľov a vedomostí žiakov," uviedol minister Dušan Čaplovič.
Štátny pedagogický ústav predkladá na verejnú diskusiu návrh Štátneho vzdelávacieho programu pre
materskú školu, Štátneho vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy a Štátneho
vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy. Návrhy sú sprístupnené na web stránke
pedagogického ústavu www.statpedu.sk Pripomienky a návrhy je možné zasielať do 31. októbra 2013
na adresu svp@statpedu.sk So školskými asociáciami sa pritom priebežne rokuje o finálnej verzii
dokumentu, ktorý by mal platiť najskôr 1. septembra 2014.
Výučba finančnej gramotnosti na základných a stredných školách
Rezort školstva spracoval Náročný štandard finančnej gramotnosti. Jeho osvojovaním žiaci a študenti
spoznávajú zákonitosti fungovania rodinného rozpočtu, učia sa manažovať svoje osobné financie a
lepšie sa orientovať na finančnom trhu. Národný štandard finančnej gramotnosti definuje, aké poznatky,
zručnosti a skúsenosti musia žiaci a pedagogickí zamestnanci ovládať, aby ich mohli uplatniť vo vedení
osobných financií a domáceho hospodárenia. Zapracovaný bol do štátnych vzdelávacích programov na
základných a stredných školách, pričom finančné vzdelávanie sa stalo súčasťou aj školských
vzdelávacích programov. V ZŠ je problematika finančnej gramotnosti zakomponovaná do učebných
osnov jednotlivých vyučovacích predmetov. Okrem toho školy organizujú projektové vyučovanie, kurzy,
realizujú besedy a prednášky s odborníkmi v tejto oblasti. Žiaci vďaka tomu postupne nadobúdajú
zručnosti, ako narábať s peniazmi, získavajú poznatky o základných právach spotrebiteľa či inflácii.
Gymnázia využívajú problematiku finančnej gramotnosti v rámci výučby matematiky - konkrétne v oblasti
zameranej na kurzy a meny peňazí, poistenie, rôzne typy daní a ich výpočet, výpisy z účtov a faktúry,
ďalej v občianskej náuke, kde sa venujú úlohám peňazí a finančných inštitúcií, základným bankovým
produktom a základným typom daní. Gymnazisti sa tejto problematike tiež venujú aj vo svojich vlastných
učebných predmetoch, napríklad na seminároch finančnej gramotnosti. V najväčšej miere je finančné
vzdelávanie zastúpené v stredných odborných školách, kde je súčasťou rôznych odborných predmetov.
K nemu patrí aj simulácia firemného života prostredníctvom tzv. ,,cvičných firiem". Vďaka nim si môžu
študenti osvojiť praktické zručnosti a činnosti potrebné pri zakladaní a riadení malých a stredných
podnikov. Pri simulácii rôznych situácií prichádzajú do kontaktu s orgánmi štátnej správy, akými sú napr.
odbor živnostenského podnikania a daňový úrad, ale aj s bankou, sociálnou a zdravotnou poisťovňou.
Pri implementácii Národného štandardu finančnej gramotnosti zohrávajú dôležitú úlohu inštitúcie
zabezpečujúce kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Ide predovšetkým o Metodickopedagogické centrum, ktoré akreditovalo vzdelávacie programy s uvedenou témou a rovnako realizovalo

informačné semináre pre pedagógov. Ďalšou priamou riadenou organizáciou pod rezortom školstva,
ktorá participuje na tejto aktivite je IUVENTA. Tá od roku 2011 realizuje Národný projekt KomPrax kompetencie pre prax, ktorý má pripraviť mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávanie pre
potreby budúceho zamestnávateľa a spoločenský život. Na stratégii vzdelávania vo finančnej oblasti a
manažmentu sa aktívne podieľa aj Junior Achievement Slovensko so vzdelávacím programom ,,Viac
ako peniaze". Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov ZŠ a SŠ a naučiť ich finančne
plánovať svoju budúcnosť. Podujatia pre žiakov ZŠ a SŠ vo forme návštev, prednášok a súťaží
pripravuje Národná banka Slovenska, Slovenská banková asociácia či Slovenská asociácia poisťovní.
Dokument vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2008 a stav jeho
plnenia sa stal súčasťou Správy o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej
gramotnosti.
Konferencia o digitalizácii školstva na Slovensku
Prezentácia programu digitalizácie školstva na Slovensku - DIGIPEDIA a možností využívania
digitálneho vzdelávacieho obsahu boli témami odbornej konferencie nazvanej Digitalizácia školstva s
výhľadom do roku 2020, ktorá sa 6. júna tohto roku uskutočnila v aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Na konferenciu sa prihlásilo približne 500 pedagógov, ktorí sa dozvedeli aktuálne informácie
o komplexnom projekte tvorby a zavádzania digitálneho učiva do škôl, harmonograme činností a
projektoch, ktoré v tejto oblasti pripravujú priamo riadené organizácie rezortu školstva, konkrétne Ústav
informácií a prognóz školstva pre všeobecnovzdelávacie predmety a Štátny inštitút pre odborné
vzdelávania . Na podujatí bola predstavená aj Planéta vedomostí - digitálny obsah pre prírodovedné
predmety, ktorý budú môcť školy bezplatne využívať od nového školského roku 2013/2014. Rovnaké
podujatie sa uskutočnilo aj na 13. júna 2013 v Košiciach. Organizátorom odbornej konferencie
Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a
záštitu nad podujatím prevzali minister školstva Dušan Čaplovič a štátny tajomník rezortu financií Peter
Pellegrini.
Michal KALIŇÁK, hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu
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110.

Dať firme meno rodiny je záruka kvality

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 24/06/2013; Redakcia]
Monika Krošláková, odborná asistentka Katedry služieb a cestovného ruchu na Obchodnej fakulte
Ekonomickej univerzity, pre HN:
Doktorandské štúdium ste ukončili prácou Predpoklady a podmienky rozvoja rodinného podnikania na
Slovensku. Zároveň stále pracujete aj vo firme. Bolo ťažké rozhodovať sa, čomu sa venovať prednostne
a z čoho popustiť?
V rodinnej firme Novplasta som bola 10 rokov a vypracovala sa na obchodnú riaditeľku. Po prvej
materskej som sa tam po roku vrátila, po druhej už bolo ťažšie skĺbiť rodinu a dve deti s manažérskou
prácou, pretože manžel má vlastnú športovú firmu a veľa cestuje. V našej firme však sestra prevzala po
otcovi funkciu generálnej riaditeľky a švagor zastúpil aj moju pozíciu počas mojej materskej, takže som
mala na výber – náhodne mi totiž prišla ponuka učiť na univerzite, a ja som nezaváhala, lebo som to
vždy chcela robiť. Samozrejme, s prvotným nesúhlasom otca, ktorý očakával, že sa vrátim do firmy.
Chceli by ste na tom dnes niečo zmeniť?
Učím, ale ďalej som aj spolumajiteľkou firmy, v ktorej všetky strategické veci riešime spoločne. Okrem
otcovej firmy som konateľkou aj v manželovej – Pro Tennis Academy, kde riešim všetky ekonomické
veci. Zmeniť by som momentálne nechcela nič. Plne sa venujem splneniu kritérií na habilitačné konanie
na univerzite opäť s témou rodinné podnikanie. Ale ak by si to rodinné okolnosti vyžadovali, vzdala by
som sa pedagogickej kariéry v prospech zachovania kontinuity otcovej firmy.
Takže zatiaľ to nie je potrebné?
Otec sa teší dobrému zdraviu, sestra zvláda riadiť firmu a ja mám možnosť odovzdávať skúsenosti
mladým. Trvale sa snažím o prepojenie akademickej pôdy s praxou – zúčastnila som sa na príprave
zákona o rodinnom podnikaní a realizovala som výskum týkajúci sa rodinného podnikania.
Ako konkrétne by mal štát podľa vás podporovať rodinné firmy, aby nedeformoval podnikateľské
prostredie? Je to vôbec nutné?
Veľký hendikep slovenskej legislatívy je, že rodinné podnikanie nielen že nedefinuje, ale ho ani nepozná.
Preto sa prípadný záujemca ani nemôže dožadovať špeciálnych výhod. Z viacerých výskumov som však
zistila, že rodinné podniky tu tvoria okolo 80 percent malých a stredných podnikov. V návrhu zákona o

rodinnom podnikaní sú pre ne definované podporné mechanizmy, s ktorými sa stotožňujem.
Napríklad?
Napríklad som za zjednodušenie administratívy pri odvodoch vo forme spoločného výberu odvodov a
daní a ich zúčtovania, za zavedenie platnosti nových predpisov vždy k jednému dátumu alebo zlepšenie
prístupu začínajúcich podnikateľov k zvýhodnenému či bezplatnému poradenstvu. Okrem legislatívnych
úprav však ide aj o tie nelegislatívne, napríklad o programy vzdelávania a prípravy na podnikanie.
Viem, že osobitne vám záleží aj na zjednodušení prevodu z fyzickej na právnickú osobu, čo je dnes
veľkou brzdou.
Áno. Pretože problémom je to napríklad pri raste firmy alebo pri dedení, keď neexistuje "prechodový
mostík" a všetok majetok musí ísť prostredníctvom predaja. Ale ďalšie problémy sú aj zlá vymožiteľnosť
pohľadávok a nečinnosť súdov. Špeciálne pre rodinné firmy by podľa mňa bolo riešením prijať zákon o
rodinnom podnikaní, ktorý by podporil aj pracovné príležitosti, no nemyslím si, že je nutné, aby štát
stimuloval len rodinné podniky. Treba stimulovať všetky malé a stredné podniky.
Majú slovenské rodinné firmy oproti zahraničným špecifiká?
Pravdepodobne najmä v tom, že tu nie je tradícia. A v tom, že nemajú v širokej verejnosti, ale ani v
politických kruhoch, docenenie. Svojím spôsobom si za to môžu samy, lebo len veľmi málo z nich sa tu
prezentuje ako rodinné, pričom takými sú. A čo by mala byť pre odberateľa väčšia garancia spoľahlivosti,
ako keď podnikateľ použije v názve firmy meno celej rodiny? Na Západe vnímajú rodinnú firmu ako
stabilnú, dôveryhodnú a pre spoločnosť dôležitú. U nás sa uprednostňujú nadnárodné spoločnosti.
Medzigeneračná výmena v rodinnej firme. Zvládne ju vraj iba tretina prípadov. Prečo? Je tu riziko skôr
vo"fundamentalizme" staršej generácie, alebo v neskúsenosti mladšej?
Slovenské rodinné podniky nemajú dostatočné skúsenosti s prechodom firmy na ďalšie generácie. Práve
rozmedzie rokov 2015 – 2025 je obdobie, keď by mohli pociťovať zakladatelia potrebu odovzdať svoj
podnik. Napriek tomu veľa zakladateľov nemá vôbec sformulovaný plán nástupníctva, dokonca v
mnohých rodinách neexistuje ani pravdepodobný nástupca. Na druhej strane sa zakladateľ ešte cíti
dostatočne "plný sily", aby výmenu vôbec riešil. Preto by som u nás určila možnosť rizika skôr vo
fundamentalizme starej generácie. Skúsenosti môžeme čerpať len zo zahraničia. Tam majú rodinné
firmy podrobné plány na prípravu nástupníka.
Táňa Rundesová
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111.
Oklamať systém, ktorý kontroluje plagiáty? Pre študentov žiaden
problém
[Téma: Ekonomická univerzita; pluska.sk; 25/06/2013; Plus 7 Dní/Peter Getting]
Vysokoškolákom údajne stačí pár trikov na oklamanie systému, ktorý kontroluje plagiáty v diplomovkách.
Kompetentní to odmietajú.
Za najstarší známy prípad plagiátorstva sa označuje biblický príbeh o potope a Noemovi, ktorý pochádza
z prastarého sumerského eposu o Gilgamešovi, hoci sa tvári ako originál. Podobne sa snažia podvádzať
vysokoškoláci v bakalárskych a diplomových prácach s cieľom získať titul. Systém na kontrolu originality
záverečných prác stál viac ako 250-tisíc eur a má odhaľovať plagiátorov. Hoci odborníci ho chvália a
získal aj ocenenie Európskej komisie, študenti ho spochybňujú a ostošesť šíria návody, ako sa dostať k
titulu aj s ukradnutými textami. Aká je realita?
Triky
"Na úvod a záver pasáže stačí dať úvodzovky, čo zabezpečí, že systém nedokáže nájsť v diplomovke
plagiátorské časti," uviedla jeden z možných postupov študentka z nemenovanej bratislavskej vysokej
školy. V diskusných fórach na internete možno nájsť iný recept: "Ďalšia finta je, keď medzi slová nedáš
medzery, ale nejaké znaky, napríklad nuly, a tie zabieliš, dáš bielym písmom. V záverečnej práci to
nebude vidno a kontrolný program nenájde zhodu, lebo to prečíta ako jeden reťazec."
Študentské práce kontroluje Centrálny register záverečných prác. Július Kravjar z Centra vedeckotechnických informácií, ktorý má na starosti prevádzku registra i antiplagiátorský systém, vyvracia
funkčnosť vyššie spomínaných návodov. "Systém sa zameriava na prekrytia medzi predloženým textom
a cudzími zdrojmi. Každá práca prejde porovnávaním s korpusom, ktorý zahŕňa záverečné a kvalifikačné
práce študentov a vyše päť miliónov ďalších dokumentov, hlavne z vybraných internetových zdrojov."
Do systému centrálneho registra prichádza každoročne okolo 75-tisíc záverečných prác na bakalárskom

a magisterskom štúdiu. Viac než päťdesiatpercentné prekrytie, teda polovicu textu z cudzích zdrojov, má
podľa Kravjara asi jedno percento z nich.
Kravjar tvrdí, že so študentskými fintami sa stretávajú bežne, systém však dokáže odhaliť nápadnú
zhodu. Text práce sa preformátuje na obyčajný text, ktorý sa porovnáva s dokumentmi uloženými v
porovnávacom korpuse. Úvodzovky pri kontrole nehrajú žiadnu úlohu. Kontroluje sa aj dĺžka slov, takže
v prípade použitia "bielych" znakov medzi slovami namiesto medzier by vyskočil veľký počet slov
abnormálnej dĺžky.
"Všetky odchýlky, ktoré vyskočia, evokujú, že niekde je problém. Zistené podobnosti uvádza protokol o
kontrole originality," ubezpečuje Kravjar. Asi preto nedávno zaznamenali pokus sfalšovať výsledný
protokol.
Fakt je, že systém dokáže skontrolovať len to, čím disponuje, teda práce od apríla 2010. Ak študent
"kopíruje" staršie práce, odhaliť plagiátora môže byť problém. Svoj podiel na tom majú aj samotné
vysoké školy, ktoré podľa našich informácií zatiaľ neposlali do systému staršie práce.
Hrozba pre študentov?
Povinnosť posielať záverečné práce do centrálneho registra platí pre všetky slovenské vysoké školy. V
iných krajinách Európy fungujú podobné systémy, nie sú však povinné. Slovenské univerzity, ktoré
využívali rôzne systémy na detekciu zhôd textov už predtým, vyzdvihujú najmä preventívny účinok
kontroly originality. Podľa prorektora Univerzity Komenského v Bratislave Jána Pekára "jej existencia
varuje potenciálnych plagiátorov pred možným odhalením".
Problém však môže nastať inde. Kravjar upozorňuje, že výsledok kontroly je iba pomôcka. "Má len
upozorniť na to, čo mohlo uniknúť pozornosti školiteľa a oponenta, rozhodnúť sa však musí škola." Školy
podľa zákona nemusia informovať, ako so zisteniami centrálneho registra naložili.
Keď sme sa pýtali vysokých škôl, či zaznamenali nárast plagiátorstva, väčšina oslovených reagovala, že
ide o zriedkavý jav. Prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák tvrdil, že s
podozrením na kopírovanie diplomových prác sa stretli len v niekoľkých prípadoch, pričom študenti svoje
práce následne prepracovali.
Podľa hovorkyne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrey Hajdúchovej môže dôjsť k
prekrytiu s inými prácami aj vtedy, keď diplomovka nadväzuje na bakalársku prácu. "Každé takéto
prekrytie musí študent obhájiť a zdôvodniť odbornej skúšobnej komisii, ktorá ho posúdi a rozhodne, či je
zdôvodnenie dostatočné," dodala.
V čase, keď záverečné práce "kradnú" aj politici či vysokopostavení úradníci, vyvolávajú informácie o
zriedkavosti plagiátorstva pochybnosti. Zvlášť pri tisíckach prác, ktoré do systému každoročne pribudnú.
Trojitá kontrola
Každá škola sa riadi vlastnými internými predpismi a posledné slovo má vždy štátnicová komisia. Aký je
potom zmysel kontroly prostredníctvom centrálneho registra? "Kontrola sa môže vykonávať prakticky až
na troch stupňoch. Prvý je školiteľ, druhý odborná skúšobná komisia, ktorá má k dispozícii protokol o
kontrole originality, a tretí verejnosť," poznamenáva Kravjar.
V niektorých krajinách funguje už aj verejná kontrola - napríklad na nemeckej internetovej stránke
vroniplag.de či na poľskej antyplagiat. pl zhromažďujú dobrovoľníci údaje o plagiátorstve aj konkrétnych
plagiátoroch. Zvlášť pranierovaní sú verejní činitelia, ktorí sa dopustili plagiátorstva.
Na Slovensku musia byť záverečné práce zverejnené najneskôr do troch rokov. Študent však môže
požiadať o ročný odklad a škola o ďalšie dva roky. Týka sa to najmä prác s citlivými údajmi. Zaujímalo
nás, či by vysoké školy boli ochotné zverejniť okrem prác aj výsledky kontroly v podobe výsledného
protokolu. Vedúca Centra komunikácie Ekonomickej univerzity Lucia Gunišová hovorí, že dokument o
kontrole originality každej záverečnej práce študenta je súčasťou zápisu o štátnej skúške.
Andrea Hajdúchová zo Slovenskej technickej univerzity zdôrazňuje, že protokol je prístupný odbornej
komisii, ktorej členovia musia spĺňať podmienky zákona, majú všetky ďalšie dostupné informácie a vedia
posúdiť všetky aspekty, na rozdiel od laickej verejnosti. Ak by aj na Slovensku existovala podobná
iniciatíva ako v zahraničí, mohol by vzniknúť väčší tlak na plagiátorov.
Samostatný problém je písanie prác na kľúč, takže v škole môže uspieť študent, ktorý má síce originálnu
diplomovku, no jej autorom je niekto iný. V prípade, ak totiž raz dostane titul, naša legislatíva ho už
neumožňuje odobrať.
Beztrestne

Použitie cudzieho textu bez priznania autorstva nie je len problém bežných študentov. Doma i vo svete
možno nájsť politikov i vysokopostavených štátnych úradníkov, ktorí použili cudzie texty bez uvedenia
zdroja. Postihy sú zvyčajne nulové. Keď sa pred časom ukázalo, že plagiátom je text ozdravného plánu
pre žilinskú nemocnicu, za ktorý nemocnica zaplatila desaťtisíc eur, ministerka zdravotníctva Zuzana
Zvolenská v tom nevidela nič zlé.
Na Slovensku sa s plagiátorstvom spája viacero mien verejných činiteľov. Študentská rada vysokých
škôl a Asociácia doktorandov Slovenska žiadali v minulosti dôsledné prešetrenie podozrivého
doktorandského titulu šéfa KDH Jána Figeľa, udelenie profesorského titulu ministrovi Ľubomírovi
Jahnátkovi zo Smeru a titulov druhého a tretieho stupňa štúdia poslankyne Renáty Zmajkovičovej zo
Smeru.
Hoci deklarovali, že "takéto situácie výrazne degradujú hodnotu vysokoškolských diplomov a vážnosť
vedy na Slovensku", nič sa nestalo. Bývalý policajný viceprezident Ján Vaľo zas ukončil magisterské
štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave s diplomovou prácou, ktorú "napísal" v roku 1999 avšak na 65 percent sa zhodovala s prácou iného študenta z roku 1997.
Rovnako v roku 1999 ukončil magisterské štúdium na policajnej akadémii súčasný policajný
viceprezident Ľubomír Ábel - jeho diplomovka bola s prácou iného študenta zhodná takmer na sto
percent.
Autor - Plus 7 Dní/Peter Getting
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112.

Slovensko turisti neobchádzajú, no nezostanú tu dlho

[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 26/06/2013; Lukáš Kvašňák]
Krajina má bohaté spektrum špecifík, zatiaľ sa však nevyprofilovala.
Kvalita služieb, propagácia národných špecifík a úzka ponuka. To sú podľa odborníkov najväčšie
problémy slovenského cestovného ruchu. Krajina je kvôli nim na chvoste vo všetkých kritériách v
porovnaní so štátmi V4. Tunajšie organizácie cestovného ruchu neponúkajú širokú škálu možností, a tak
krajinu turisti opúšťajú po pár dňoch, keď sa ponuka vyčerpá. Situáciu by malo podľa ministerstva
dopravy zlepšiť zavedenie značky kvality pre podnikateľov v cestovnom ruchu.
Mohli by sme vyrásť aj dvojnásobne
"Ak by Slovensko využívalo svoj potenciál naplno, zisky z cestovného ruchu by mohli vzrásť o miliardu
eur," tvrdí Jozef Orgonáš z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dnes štát takto získa necelých 700
miliónov eur. Slovensko podľa Orgonáša nedostatočne využíva svoj potenciál v oblasti kúpeľníctva.
Propagovať by sme mohli aj vinárstvo, naše hrady a zámky, folklór či prírodné krásy. Problémom je aj
neschopnosť ponúknuť v jednom balíku dostatok aktivít. "Nemôžeme všetci ponúkať všetko. Aj keď by
sme občas chceli. Musíme si definovať, kto je náš klient, aký je náš produkt a na čo sa chceme
zamerať," zdôrazňuje Lenka Maťašovská z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Učiť
by sme sa podľa Orgonáša mohli v okolitých krajinách. Napríklad Maďarsko má skvelý kúpeľný turizmus,
Rakúsko zase širokú ponuku horskej turistiky.
Musíme tlačiť na dojem
Odborníci sa zhodujú, že podstatným kritériom na zlepšenie turistických podmienok na Slovensku je aj
kvalita služieb. Ministerstvo dopravy preto navrhuje zaviesť značky kvality, ktoré by vyššiu úroveň
odmeňovali. Malo by ísť o viacstupňový systém, aby na sebe ich nositelia pracovali stále. Slovenská
obchodná inšpekcia totiž pri poslednej kontrole v roku 2011 zistila pochybenia vo viac ako tretine
kontrolovaných zariadení. Tento krok schvaľuje aj Maťašovská. "Môžeme robiť marketing, promo,
propagačné materiály. Ak ľudia z prvého kontaktu nebudú mať úsmev na tvári a nebudú komunikovať s
klientom, ťažko si ho udržíme," dodáva. Ministerstvo však upozorňuje, že systém kvality tak skoro
nebude. "Česká republika na ňom pracuje už tri roky a ešte ho nezaviedla," uvádza hovorca Martin
Kóňa.
Výrazným problémom je aj čas, ktorý na Slovensku v priemere zahraniční turisti strávia. "Ak sem príde
japonský turista, navštívi Bratislavu, ale aj Prahu, Budapešť a Viedeň. No v Bratislave strávi najmenej
času. Tunajšia ponuka totiž nie je dostatočne široká a návštevník ju rýchlo vyčerpá," hovorí Orgonáš.
Mierne zlepšenie nastalo
Miernu nádej pre slovenský turizmus ponúkli štatistiky tržieb za minulý rok, ktoré už dosiahli úroveň
spred krízy. "Trend rastu turistov sa zintenzívnil začiatkom tohto roku, keď došlo k takmer 20percentnému nárastu zahraničných turistov," dodáva Kóňa. Za číslami z roku 2008 zaostávame v

celkovom počte turistov, ktorí krajinu navštívili, a najmä v dĺžke ich pobytu. Zlepšiť by to mala práve
synergia služieb, na ktorú sa spoliehajú odborníci i ministerstvo.
Lukáš Kvašňák
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[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 26/06/2013; Ekonomika a firmy; Lukáš Kvašňák]
Azerbajdžan, Kirgizsko alebo Bielorusko nepatria medzi krajiny, ktoré si ľudia predstavia ako typické
miesto pre dovolenku. Napriek tomu sa umiestnili v prvej desiatke štátov s najrýchlejšie rastúcim
cestovným ruchom na svete. Vyplýva to z rebríčka organizácie World Travel & Tourism Council.
"Najrýchlejšie rastú krajiny s málo rozvinutým cestovným ruchom. Sú lacné a ponúkajú zážitok,"
vysvetľuje Jozef Orgonáš z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ďalším krajinám zase pomohli širšie
spoločenské zmeny či upokojenie politickej situácie. V prípade Kirgizska to bol bezvízový styk na 60 dní
pre obyvateľov viacerých krajín. Do klubu úspešných patrí aj Čierna Hora. Tá sa po rozpade Juhoslávie
a vojnových konfliktoch pomaly stavia na nohy. Cestovný ruch tam prispieva k hrubému domácemu
produktu takmer 10 percentami. V porovnaní so Slovenskom je to štvornásobok, keďže podiel turizmu u
nás vlani stagnoval na úrovni približne 2,5 percenta ekonomiky.
Slovensku chýba špecifikum
Slovensku, ktoré sa v počte návštevníkov stále nedostalo ani na predkrízovú úroveň, podľa odborníkov
chýba špecifikum. Ako vyplýva z Národnej stratégie do roku 2020, v porovnaní s turizmom v krajinách
V4 zaostávame vo všetkých ukazovateľoch. "Ešte nie sme vyprofilovaní na destinácie, ktoré ponúkajú
špeciálne produkty, niečo jedinečné, čím by sme sa odlíšili od ostatných," vysvetľuje Lenka Maťašovská
z oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry. V Európskej únii tvorí cestovný ruch v priemere
5 percent hrubého domáceho produktu, na Slovensku iba polovicu.
Hľadá sa dobrodružstvo
Ako pritom ukazuje rebríček, motorom rastu turizmu je v súčasnosti najmä zážitkové cestovanie.
Dobrodružstvom lákajú všetky rozvojové krajiny, upozorňuje na nový fenomén Orgonáš. Väčšina krajín,
ktoré sa umiestnili v prvej desiatke, je totiž pre západných turistov zaujímavá zo spoločenského aj z
politického hľadiska. Tento trend si všímajú aj slovenské cestovné kancelárie. "Ľudia cestujú viac aj do
Indie či Nepálu. V prvom prípade majú záujem o spirituálnejší rozmer dovolenky, v druhom sa odráža
rast popularity outdoorových autorít," tvrdí Roman Veliačik z cestovnej kancelárie Mango travel.
Thajsko, Čierna Hora či Filipíny lákajú však viac aj slovenských cestovateľov. Medzi najrýchlejšie
rastúce destinácie vo svojej ponuke ich zaradil Daniel Pribičko z cestovnej kancelárie Viawebtour. Ľudí
dnes podľa neho určite viac zaujímajú netradičné destinácie a dobrodružstvo. Dôležitým aspektom je
navyše aj cena. "Vidno evidentný odklon od využívania kompletného balíka služieb ku kombinácii
samostatných služieb," dopĺňa Pribička s tým, že týmto spôsobom vedia cestovatelia výrazne ušetriť.
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Kupujete notebook?

[Téma: Ekonomická univerzita; Báječná žena; 24/06/2013; 26/2013; s.: 20,21; téma; ALENA JURISOVÁ]
Plánujete svojho školáka za vysvedčenie odmeniť tabletom alebo notebookom? Nesiahajte po drahých,
aj lacnejšie vám urobia dobrú službu.
Pri výbere prenosného počítača si v prvom rade uvedomte, na čo ho bude vaše dieťa používať. Ak chodí
do základnej školy, mal by mu stačiť notebook so základnou konfiguráciou, s bežnou veľkosťou
obrazovky a ostatnými výkonnostnými vlastnosťami. ,,V súčasnosti každý notebook nižšej triedy zvládne
všetky potrebné úlohy, ako napríklad prácu s fotografiami a videosúbormi, písanie školských prác,
prehliadanie internetových stránok či hranie jednoduchších hier," odporúča Ján Hanák z Katedry
aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Takýto
prenosný počítač kúpite približne za 350 až 450 eur.
Vyšší výkon, vyššia cena
Stredoškolák už bude asi potrebovať výkonnejší notebook, ktorý dokáže naraz spracovať viacero úloh.
Mala by sa na ňom dať kvalitne prehrávať hudba, upravovať videá či hrať náročnejšie hry. V tom prípade
by ste sa mali zamerať na stroj s viacjadrovým procesorom, aspoň 4-gigabajtovou operačnou pamäťou a

samostatnou, takzvanou dedikovanou grafickou kartou. Všimnite si aj to, aký má notebook softvér, teda
jeho programové vybavenie. Spravidla s ním dostanete aj plnohodnotný operačný systém, bez ktorého
by notebook nefungoval, a kolekciu užitočných programov, ktoré presnejšie upravujú či dopĺňajú jeho
vlastnosti. Ale pozor, takzvaný kancelársky balíček, ktorý umožňuje napríklad tvorbu textových
dokumentov či tabuliek, môžete mať len na určité časové obdobie a potom si ho budete musieť zaplatiť.
Kvalitný notebook strednej triedy kúpite približne za 450 až 700 eur, vysokovýkonné sú ešte drahšie.
Aký je medzi nimi rozdiel?
Notebook: historické pomenovanie pre prenosný počítač, ktorý pri práci v teréne dokáže zastúpiť bežný
počítač. Teda má typickú ,,kostru", displej, zabudovanú klávesnicu a všetky komponenty vrátane
zvukovej či grafickej karty, DVD napaľovačku a podobne. Netbook: evolúcia prenosného počítača.
Typická je preň hlavne nízka hmotnosť, menšia uhlopriečka obrazovky, ale aj nižší výkon a nemá DVD
mechaniku. Je vhodný hlavne na prezeranie webstránok, e-maily či na četovanie. Ultrabook: elegantný,
štíhly stroj s vysokým výkonom, ktorý šikovne kombinuje možnosti notebooku a netbooku.
Čo by vás malo zaujímať?
- Skontrolujte si hardvér - technické vybavenie notebooku - a softvér - programy, ktoré s ním dostanete.
- S prenosným počítačom by sa vám malo pracovať príjemne, to znamená, že by mal byť dostatočne
rýchly. O tom rozhoduje typ procesora, čo je vlastne akýsi systém spracovania dát, ďalej veľkosť a
rýchlosť operačnej pamäte - takzvanej RAM pamäte, ktorá by pri vašich vyšších nárokoch mala byť
aspoň 4 gigabajty. Pevný disk by mal byť dostatočne rozsiahly - aspoň 500 gigabajtov a rýchly, teda
minimálne 7 200 otáčok za minútu.
- Môže sa stať, že sa dostanete k notebooku, ktorý nemá operačný systém, alebo jeho plnú verziu. Je
síce lacnejší, ale nemôžete ho hneď po zapnutí používať operačný systém musíte dokúpiť, prípadne
použiť niektorý z voľne dostupných variantov a správne nainštalovať. Ak neviete, ako na to, obráťte na
skúseného informačného technológa.
... alebo radšej tablet?
Tablet je počítač, v ktorého konštrukcii sa všetko technické vybavenie skrýva pod jednou obrazovkou.
,,Nie je primárne určený na tvorenie nejakého obsahu, ale na jeho prehliadanie," vysvetľuje Ján Hanák.
Je dobrým pomocníkom na návštevu internetových portálov a sociálnych sietí, pozeranie videí či čítanie
elektronických kníh a časopisov. Väčšina z nich nemá vlastnú, fyzickú klávesnicu, takže sa pripravte na
to, že budete používať virtuálnu, teda dotykovú klávesnicu, ktorá sa otvorí priamo na obrazovke.
Klasickú samostatnú klávesnicu si však môžete kúpiť ako doplnkovú výbavu.
Nie všetky hry sú zlé
Radí Ivana Orgoňová, psychologička, Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v
Púchove
- Tým, že dieťa trávi čas pri počítači, odpútava sa od spoločenských kontaktov s inými ľuďmi. To sa
môže prejaviť na rozvoji jeho komunikačných schopností, ale aj na vnímaní citov a potrieb iných.
- Regulujte čas, ktorý dieťa pri počítači strávi. Nie krikom a hnevom, ponúknite mu inú možnosť, ako
tráviť voľný čas, a zapojte sa aj vy. Podporujte svojho potomka v športe, kultúrnych aktivitách, choďte
spolu na prechádzku či na výlet. Vtedy nebude tak často vyhľadávať spoločnosť počítača a virtuálneho
sveta.
- Nenechávajte dieťa za zatvorenými dverami - keď je pri počítači, majte ho na očiach.
- Okrem toho, že určíte čas, ktorý môže tráviť pri počítači, dohodnite sa aj na čase, ktorý budete ako
rodina tráviť spolu. Napríklad, pri spoločnom jedle.
- Nie všetky hry sú plné agresivity a násilia. Mnohé rozvíjajú myslenie a zdokonaľujú reflexy. Ak sa chce
vaše dieťa predviesť, že niečo ovláda lepšie ako vy, pochváľte ho. Posilníte mu sebavedomie.
ALENA JURISOVÁ, foto profimedia.sk/CORBIS
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[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 26/06/2013; s.: 11; HN plus; Ján Kuciak]
TURIZMUS l Najrýchlejšie rastú krajiny s málo rozvinutým cestovným ruchom.
Ján Kuciak jan.kuciak@ecopress.sk

Azerbajdžan, Kirgizsko alebo Bielorusko nepatria medzi krajiny, ktoré si ľudia predstavia ako typické
miesto pre dovolenku. Napriek tomu sa umiestnili v prvej desiatke štátov s najrýchlejšie rastúcim
cestovným ruchom na svete. Vyplýva to z rebríčka organizácie World Travel & Tourism Council.
,,Najrýchlejšie rastú krajiny s málo rozvinutým cestovným ruchom. Sú lacné a ponúkajú zážitok,"
vysvetľuje Jozef Orgonáš z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ďalším krajinám zase pomohli
spoločenské zmeny či upokojenie politickej situácie. V prípade Kirgizska to bol bezvízový styk na 60 dní
pre obyvateľov viacerých krajín. Darí sa aj Čiernej Hore Do klubu úspešných patrí aj Čierna Hora. Tá sa
po rozpade Juhoslávie a vojnových konfliktoch pomaly stavia na nohy. Cestovný ruch tam prispieva k
hrubému domácemu produktu takmer 10 percentami. V porovnaní so Slovenskom je to štvornásobok,
keďže podiel turizmu u nás vlani stagnoval. Slovensku, ktoré sa v počte návštevníkov stále nedostalo ani
na predkrízovú úroveň, podľa odborníkov chýba špecifikum. V porovnaní s krajinámi V4 zaostávame vo
všetkých ukazovateľoch. ,,Ešte nie sme vyprofilovaní na destinácie, ktoré ponúkajú špeciálne produkty,
niečo jedinečné, čím by sme sa odlíšili od ostatných," vysvetľuje Lenka Maťašovská z oblastnej
organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry. V EÚ tvorí cestovný ruch v priemere 5 percent hrubého
domáceho produktu, na Slovensku iba polovicu. Hľadá sa dobrodružstvo Ako pritom ukazuje rebríček,
motorom rastu turizmu je v súčasnosti najmä zážitkové cestovanie. Dobrodružstvom lákajú všetky
rozvojové krajiny, upozorňuje Orgonáš. Väčšina štátov, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke, je totiž pre
západných turistov zaujímavá zo spoločenského aj z politického hľadiska. Tento trend si všimli aj
slovenské cestovné kancelárie. ,,Ľudia cestujú viac aj do Indie či Nepálu. Majú záujem buď o
spirituálnejší rozmer dovolenky alebo o outdoorové aktivity," tvrdí Roman Veliačik z cestovnej kancelárie
Mango travel. Thajsko, Čierna Hora či Filipíny lákajú aj Slovákov. Medzi najrýchlejšie rastúce destinácie
vo svojej ponuke ich zaradil Daniel Pribičko z cestovnej kancelárie Viawebtour. Ľudí podľa neho viac
zaujímajú netradičné destinácie. Dôležitým aspektom je navyše aj cena. ,,Vidno evidentný odklon od
využívania kompletného balíka služieb ku kombinácii samostatných služieb," dopĺňa Pribička.
Slovensko neponúka niečo jedinečné, čím by sa odlíšilo od ostatných. Lenka Maťašovská, oblastná
organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry
Top 10 krajín s najrýchlejšie rastúcim cestovným ruchom v roku 2012
1. Katar: 23,6 % Dve tretiny turizmu tvoria obchodné cesty. Podiel súkromných ciest vzrástol takmer o
tretinu a zahraniční turisti minuli 6,4 miliardy dolárov.
2. Azerbajdžan: 22,8 % Upokojenie politickej situácie a štátna finančná podpora zvýšili podiel turizmu na
HDP na 2,2 percenta. Zahraniční turisti minuli v krajine 2,3 miliardy dolárov.
3. Kirgizsko: 21,6 % Turisti nepotrebujú na 60 dní víza a vlani minuli asi 695 miliónov dolárov,
medziročne o tretinu viac. Zamestnanosť v turizme stúpla vlani o štvrtinu.
4. Čierna Hora: 12,6 % Krajina láka nízkymi cenami. Je favorizovaná na top destináciu v najbližších
rokoch. Cestovný ruch tvorí desatinu HDP a v tomto roku má stúpnuť o 13,3 %.
5. Uzbekistan: 11,7 % Ponúka dobrodružstvo jurty, alpské lyžovanie, horolezecké podmienky.
Zahraniční turisti v krajine minuli vlani o tretinu viac ako v roku 2011.
6. Bielorusko: 11 % Láka najmä ruských turistov, v lete k známym jazerám, v zime lyžiarskymi
strediskami. Turisti minuli vlani miliardu eur, medziročne o 40 percent viac.
7. Panama: 10,5 % Stavebný a investičný boom pomáha aj cestovnému ruchu. Jeho podiel na HDP
prekročil vlani hranicu piatich percent.
8. Filipíny: 10,4 % Domáci obyvatelia míňajú na turizmus viac ako zahraniční, pomer je 60 k 40. Medzi
jednotlivými ostrovmi sú veľké ekonomické rozdiely.
9. Tunisko: 10 % Po upokojení situácie utratili turisti vlani 2,7 miliardy dolárov: v krajine však rastú ceny,
hotely v hlavnom meste zdraželi viac ako o polovicu.
10. Čile: 10 % V krajine je možné navštíviť fjordy, púšť či veľhory. Zahraniční turisti sa podieľajú na
turizme pätinou, na vine sú drahé letenky.
Zdroj - marketwatch.com, infografika: HN/dp
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[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 26/06/2013; s.: 12; REBRÍČEK HN; Ján Kuciak]

CESTOVNÝ RUCH l Ak by sme využívali potenciál našej krajiny naplno, zisky z cestovného ruchu by
mohli vzrásť o miliardu eur.
Ján Kuciak jan.kuciak@ecopress.sk
Kvalita služieb, propagácia národných špecifík a úzka ponuka. To sú podľa odborníkov najväčšie
problémy slovenského cestovného ruchu. Krajina je kvôli nim na chvoste vo všetkých kritériách v
porovnaní so štátmi V4. Naše organizácie cestovného ruchu neponúkajú širokú škálu možností, a tak
krajinu turisti opúšťajú po pár dňoch, keď sa ponuka vyčerpá. Situáciu by malo podľa ministerstva
dopravy zlepšiť zavedenie značky kvality pre podnikateľov v cestovnom ruchu. Mohli by sme vyrásť aj
dvojnásobne ,,Ak by Slovensko využívalo potenciál naplno, zisky z cestovného ruchu by mohli vzrásť o
miliardu eur," tvrdí Jozef Orgonáš z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dnes štát získa necelých
700 miliónov eur. Slovensko podľa Orgonáša nedostatočne využíva potenciál kúpeľníctva. Propagovať
by sme mohli aj vinárstvo, hrady a zámky, folklór či prírodné krásy. Problémom je neschopnosť
ponúknuť v balíku dostatok aktivít. ,,Nemôžeme všetci ponúkať všetko. Musíme si definovať, kto je náš
klient, aký je náš produkt a na čo sa chceme zamerať," zdôrazňuje Lenka Maťašovská z Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Učiť by sme sa podľa Orgonáša mohli v okolitých krajinách,
napríklad v Maďarsku a Rakúsku. Musíme tlačiť na dojem Odborníci sa zhodujú, že podstatným
kritériom na zlepšenie turistických podmienok na Slovensku je aj kvalita služieb. Ministerstvo dopravy
preto navrhuje zaviesť značky kvality, ktoré by vyššiu úroveň odmeňovali. Malo by ísť o viacstupňový
systém, aby na sebe ich nositelia pracovali stále. Slovenská obchodná inšpekcia totiž pri poslednej
kontrole v roku 2011 zistila pochybenia vo viac ako tretine kontrolovaných zariadení. Tento krok
schvaľuje aj Maťašovská. ,,Môžeme robiť marketing, promo, propagačné materiály. Ak ľudia z prvého
kontaktu nebudú mať úsmev na tvári a nebudú komunikovať s klientom, ťažko si ho udržíme," dodáva.
Ministerstvo však upozorňuje, že systém kvality tak skoro nebude. ,,Česká republika na ňom pracuje už
tri roky a ešte ho nezaviedla," uvádza hovorca Martin Kóňa. Výrazným problémom je aj čas, ktorý na
Slovensku v priemere zahraniční turisti strávia. ,,Ak sem príde japonský turista, navštívi Bratislavu, ale aj
Prahu, Budapešť a Viedeň. No v Bratislave strávi najmenej času. Tunajšia ponuka totiž nie je dostatočne
široká a návštevník ju rýchlo vyčerpá," hovorí Orgonáš. Mierne zlepšenie nastalo Miernu nádej pre
slovenský turizmus ponúkli štatistiky tržieb za minulý rok, ktoré dosiahli úroveň spred krízy. ,,Trend rastu
turistov sa zintenzívnil začiatkom tohto roku, keď došlo k takmer 20-percentnému nárastu zahraničných
turistov," dodáva Kóňa. Za číslami z roku 2008 zaostávame v počte turistov, ktorí krajinu navštívili, a
najmä v dĺžke pobytu. Zlepšiť by to mala práve synergia služieb, na ktorú sa spoliehajú odborníci i
ministerstvo.
Slovenský cestovný ruch verzus svet
HDP na obyvateľa (USD) podiel CR na HDP
Katar 102 800 3,2
Azerbajdžan 10 700 2,2
Kirgizsko 2 400 3,0
Čierna Hora 11 700 9,9
Uzbekistan 3 500 1,8
Bielorusko 16 000 2,1
Panama 15 300 5,2
Filipíny 4 300 2,0
Tunisko 9 700 7,3
Čile 18 400 2,9
Slovensko 24 300 2,5
Zdroj - marketwatch.com, CIA Factbook
Zisk krajiny z turizmu (2012, v mld. USD)
Katar 6,4

Tunisko 2,7
Azerbajdžan 2,3
Uzbekistan 1,0
Slovensko 0,9
Kirgizsko 0,7
Podiel domácich turistov na slovenskom cestovnom ruchu (v %)
1998 66
2007 55
2009 62
2013 59
Počet turistov v krajinách V4 a Rakúsku (v tisícoch)
2007 2008 2009 2010
Rakúsko 31141 32616 32317 33389
Poľsko 18947 19556 19354 20462
Česko 12961 12836 11986 12471
Maďarsko 7474 7651 7151 7473
Slovensko 3778 4083 3381 3392
Zdroj - Stratégia rozvoja cestovaného ruchu do roku 2020
Tržby z cestovného ruchu na Slovensku (v mil. EUR)
2003 566
2004 567
2005 526
2006 541
2007 605
2008 641
2009 622
2010 508
2011 594
2012 697
Zdroj - Štatistický úrad SR
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Životopis absolventa vysokej školy zaujme asi štyri firmy

[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 26/06/2013; s.: 1; Práca a vzdelávanie; or]

Pracovný portál Profesia. sk už šiesty rok za sebou zostavil rebríček záujmu zamestnávateľov o
absolventov vysokých škôl a fakúlt. Poradie vzniklo na základe priemerného počtu prezretí životopisov
vo výberovom procese absolventov jednotlivých fakúlt.
Akú šancu majú po skončení vysokej školy jej absolventi nájsť si prácu? Podľa pracovného portálu
Profesia.sk oproti predchádzajúcemu roku zamestnávatelia prezerali životopisy absolventov o niečo
častejšie. Výraznejšie sa zvýšil záujem o absolventov prírodných vied. Z ankety medzi 627 firemnými
klientmi Profesie vyplynulo, že v druhom polroku 2013 viac ako polovica z nich plánuje nábor nových
zamestnancov. Tretina firiem deklaruje, že bude prijímať aj čerstvých absolventov "Keď sme pripravovali
rebríček záujmu zamestnávateľov v roku 2008, prvá trojica najúspešnejších absolventov bola rovnaká
ako dnes," povedala generálna riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. V prvej dvadsiatke však
boli tri stavebné fakulty, fakulta zameraná na ošetrovateľstvo aj farmáciu, z nich tam vlani nebola žiadna.
"Kým záujem o absolventov informatiky pretrval päť rokov, pri ďalších špecializáciách podlieha záujem
zamestnávateľov trendom na trhu," dodala Molnárová. Kým v priemere zaujíma životopis absolventov
štyroch zamestnávateľov, v prípade technikov prejavia interes až piati. Výnimkou sú stavbári, ktorí si
robotu hľadajú v súčasnosti o čosi ťažšie, lebo záujem o nich oproti minulosti výrazne klesol. V prvej
dvadsiatke najúspešnejších fakúlt sa okrem fakúlt zameraných na informatiku za minulý rok objavili dve
fakulty spoločenskovedného zamerania, po jednej fakulte prírodovedného a technického zamerania,
šesť fakúlt ekonomického zamerania a jedna strojnícka fakulta. (or)
Rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl podľa fakúlt
Rok 2012 Rok 2011 Fakulta, Univerzita Priem, počet videní životopisu
1 1 Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita 12,31
2 4 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 8,57
3 2 Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita 8,17
4 5 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského 7,77
5 8 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov) 7,11
6 3 Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita 6,95
7 6 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela 6,38
8 12 Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita 6,20
9 26 Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 6,13
10 14 Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita 6,12
11 15 Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita 6,06
12 20 Fakulta managementu, Univerzita Komenského 5,98
13 13 Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita 5,86
14 9 Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita 5,83
15 17 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita 5,75
16 10 Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela 5,72
17 18 Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 5,71
18 22 Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach 5,71
19 16 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita 5,49
20 11 Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita 5,45
Zdroj - Profesia.sk
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SAV si pripomenula 60. výročie založenia

[Téma: Ekonomická univerzita; itnews.sk; 25/06/2013; Tlačové správy; Redakcia]
Šesť desaťročí Slovenskej akadémie vied si pripomenuli dnes v Bratislave aj oceňovaním osobností
spoločenského života, bývalých predsedov tejto inštitúcie a viacerých univerzít. Výročie prijatia zákona o
Slovenskej akadémii vied si dnes, presne šesťdesiat rokov po jeho schválení v Slovenskej národnej
rade, pripomenuli na slávnostnom programe v Bratislave. Zúčastnil sa ho prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico, jej členovia, funkcionári univerzít, akademici a ďalší
hostia.
Na stretnutí pripomenuli obdobia, ktorými vedecká činnosť na Slovensku za šesť desaťročí prešla. Teraz
má Slovenská akadémia vied 56 vedeckých ústavov, 13 ostatných pracovísk, robí v nej 1 800 vedeckých
pracovníkov a vyše pol tisícky doktorandov. Výsledky ich výskumu publikujú svetové vedecké magazíny.
Predseda SAV Jaromír Pastorek pri tejto príležitosti okrem iného poďakoval všetkým, čo tvoria
akademickú obec, teda vedcom a kolegom z univerzít za rozvíjanie vedy a nadšenie pre ňu, ktoré
odovzdávajú svojim nasledovníkom.
Na stretnutí ocenili osobnosti spoločenského života. I. Gašparoviča za jeho iniciatívu a podporu SAV,

podporu dobrej vedy a výskumu na Slovensku a R. Fica okrem iného aj za podporu špičkových vedcov.
Prezident i premiér vo svojich príhovoroch poďakovali generáciám slovenských vedcov. I. Gašparovič pri
tejto príležitosti povedal, že budúcnosť slovenskej vedy vidí v jej celospoločenskej podpore, čo považuje
za predpoklad, aby bolo Slovensko konkurencieschopným štátom. Premiér zdôraznil, že po dvadsiatich
rokoch prešľapovania vo vednej politike chce vláda tento vývoj zmeniť, okrem iného pracovať napríklad
aj na zastavení úniku mozgov.
Za dlhoročne nadštandardné vzťahy so SAV ocenili aj Jiřího Drahoša, predsedu Akadémie vied Českej
republiky. Ale tiež bývalých predsedov SAV - endokrinológa Ladislava Macha, endokrinológa a nefrológa
Branislava Lichardusa a fyzika Štefana Lubyho.
Ocenili aj sedem slovenských vysokých škôl: bratislavskú Ekonomickú univerzitu, Slovenskú technickú
univerzitu a Univerzitu Komenského, nitriansku Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, košickú
Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a košickú Univerzitu
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti,
kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný
výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Výskumnou
činnosťou sa SAV usiluje rozvíjať poznanie na medzinárodnej úrovni, pričom rešpektuje aktuálne potreby
slovenskej spoločnosti a domácej kultúry.
Organizácie akadémie sa v spolupráci s vysokými školami podieľajú na vzdelávaní, najmä výchovou
mladých vedcov, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách. Prostredníctvom bilaterálnych a
multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich projektov, osobitne zo zdrojov štrukturálnych
fondov EÚ, a členstva v medzinárodných asociáciách a inštitúciách rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú
spoluprácu, čím začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného kontextu.
Zdroj - eQuark
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Autá dávajú viac práce, ako sa zdalo

[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 24/06/2013; Zamestnanie; Branislav Toma, Pravda]
Automobilový priemysel je pre Slovensko podstatne dôležitejší, ako sa doteraz predpokladalo.
Kľúčové odvetvie dáva priamo a nepriamo prácu až pre vyše 200-tisíc ľudí. Teda nielen pre zhruba 60tisíc ľudí v troch automobilkách a priamych dodávateľských závodoch, ale aj pre ďalších asi 140-tisíc
ľudí v rôznych profesiách, ktoré na seba sektor výroby áut počas 20-ročnej histórie v ére samostatnosti
naviazal.
Ekonomická univerzita v Bratislave vyčíslila, že zhruba 82-tisíc ľudí vyrába napríklad textil, kovy či
menšie súčiastky, ktoré potrebujú aj dodávatelia automobiliek. Ľudia v odvetví poberajú nadštandardné
mzdy, cez ktoré podporujú rôzne sféry obchodu či služieb a nepriamo tak prispievajú k práci pre ďalších
asi 59-tisíc ľudí.
"V roku 2012 tvorili príjmy domácnosti generované automobilovým priemyslom takmer štyri miliardy eur,
čo je takmer desaťpercentný podiel na celkovej spotrebe slovenských domácností," hovorí Mikuláš
Luptáčik z Katedry hospodárskej politiky EU v Bratislave.
Tieto údaje dávajú nový rozmer do aktuálnej diskusie, či Slovensko nie je príliš naviazané na
automobilky. Ekonomický rast krajiny sa tento rok znižuje najmä pre krízu v eurozóne, s ktorou klesá aj
predaj áut. Ekonomika je s automobilkami extrémne otvorená, ale na druhej strane odvetvie z
dlhoročného pohľadu drží nad vodou slovenský export, priemysel a teraz sa ukázalo, že aj
zamestnanosť. Odvetvie výroby áut generuje asi 9 percent z celkovej zamestnanosti na Slovensku, ktorá
predstavuje 2,33 milióna pracujúcich.
Tím ľudí na univerzite pracoval na štúdii mapujúcej význam automobilového priemyslu pre slovenskú
ekonomiku viac ako rok. "Tieto čísla potvrdzujú, že pred dvadsiatimi rokmi bolo správne, začať sa
orientovať na automobilový priemysel," povedal čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu na
Slovensku Jozef Uhrík. Slovensko totiž po páde komunizmu prišlo o svoje východné trhy, čo znamenalo
koniec väčšej časti ťažkého priemyslu orientovaného hlavne na výrobu zbraní.
"O prácu vtedy prišlo veľa kvalifikovaných strojárov, ktorí častokrát našli uplatnenie v automobilovom
priemysle. Ak by sme sa teda vtedy orientovali na iný priemysel, štát by musel tiež počítať s nákladmi na

preškoľovanie týchto odborníkov, čo by bolo zbytočne drahé a nemuselo viesť k želanému efektu," dodal
Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Typickým príkladom je mesto Martin, kde pred rokom 1989 Závody ťažkého strojárstva vyrábali tanky a
dnes v ňom Volkswagen Slovakia pripravuje prevodovky do svojich automobilov. Po nástupe
demokracie tak Slovensko šikovne využilo plány západných automobiliek presúvať svoju výrobu do
strednej a východnej Európy. Viac ako dvadsať rokov výroby automobilov prinieslo aj mnohé paradoxy.
Kým v minulosti lákalo Slovensko zahraničných investorov na dostatok odborníkov, kvalitné školstvo
napojené na prax, tak v aktuálnom roku 2013, keď sa počíta s výrobou viac ako 930-tisíc automobilov,
nemajú automobilky dostatok odborníkov a stredné školy sa o prax svojich žiakov zaujímajú len
minimálne.
"Celé sa to pokazilo tým, že rodičov zaujíma len to, aby ich deti mali maturitu, lebo potom si už podľa
nich v živote nejako poradia, ale to, že ich odbor nemá žiadne reálne uplatnenie v slovenskej
ekonomike, ich vôbec netrápi," zhodnotil Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu
na Slovensku. Miliardové investície do výroby áut pritom svedčia o záujme koncernov vyrábať priamo na
Slovensku. "Slovensko stále disponuje konkurenčnými výhodami ako lacná a súčasne vysoko
kvalifikovaná pracovná sila či geografická blízkosť k hlavným európskym trhom," povedal Martin Baláž,
analytik Slovenskej sporiteľne.
Pre zvyšovanie výroby aj v časoch krízy je automobilový priemysel označovaný za motor slovenskej
ekonomiky. "Podľa našich prepočtov z celkového 2-percentného rastu ekonomiky v roku 2012, rast
výroby v samotných automobilkách urobil až 0,8 percentuálneho bodu," uviedol Juraj Valachy, analytik
Tatra banky. Vyjadrené v produkcií tak kým v roku 2011 vyrobili tri slovenské automobilky 640-tisích
automobilov, tak v roku 2012 to bolo takmer 927-tisíc oceľových tátošov.
"Do budúcna by sa malo Slovensko snažiť rozvinúť synergické efekty vyplývajúce z množstva investícií v
sektore a prípadne sa pokúsiť mierne diverzivikovať," uzavrel Marek Gábriš, hlavný analytik ČSOB
banky. Slovenskí subdodávatelia nevyvážajú svoje výrobky len do bratislavského Volkswagenu,
trnavského PSA Peugeot Citroën či žilinskej Kie, ale majú úspechy i pri dodávkach komponentov na
americký a čínsky automobilový trh.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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Čínske banky v problémoch

[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Slovensko, 12:00; 27/06/2013; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu;
z domova; Tamara Lištiaková]
Jaroslav Barborák, moderátor: "Do problémov sa dostali aj viaceré čínske banky. Boria sa s
nedostatkom peňazí. Zasahovať musela aj tamojšia centrálna banka. Existujú obavy, že sa zopakuje
americký scenár, ktorý odštartoval globálnu finančnú krízu."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Kasy bánk sa vyprázdňujú a finančné inštitúcie si navzájom nechcú
požičiavať. Výsledkom je chaos i obavy, že krajinu môže zasiahnuť finančná kríza podobná tej, ktorú
spustil krach americkej banky Lehman Brothers. Tomáš Plavec zo spoločnosti TRIM Broker."
Tomáš Plavec, analytik TRIM Broker: "Ak by vzrástli krátkodobé sadzby, tak vlastne by mohlo nastať
niečo podobné ako nastalo v roku 2008, to znamená, že veľká banka by zrazu nemala peniaze a tým
pádom by vlastne hrozil nejaký systémový kolaps."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Za uplynulé dni mali klienti viacerých čínskych bánk problém dostať sa k
svojim peniazom. Bankomaty boli prázdne. Ekonomický gigant bojuje aj s ďalším problémom - bublinou
na realitnom trhu. Výsledkom príliš dostupných úverov sú takzvané mestá duchov. Vysvetľuje Peter
Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave."
Peter Baláž, Ekonomická univerzita v Bratislave: "Vzniklo mnoho projektov, ktoré sa dneska nazývajú
mestá duchov, kde sú vybudované satelitné mestá, ktoré majú často kapacity obyvateľov s obchodmi, s
cestami, s kompletnou infraštruktúru a sú úplne prázdne, lebo ceny bytov sú tak vysoké, že jednoducho
priemerný Číňan ich nie je schopný nejakým spôsobom absorbovať."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Čína v reakcii na nepriaznivú situáciu tlačí na banky, aby sa správali
zodpovednejšie. Tamojšia centrálna banka vyhlásila, že urobí všetko pre to, aby sa úrokové sadzby opäť
dostali na primeranú úroveň a uistila, že problémovým bankám pomôže. Bude stačiť takýto zásah, alebo
naozaj hrozí vypuknutie finančnej krízy? Opäť Tomáš Plavec."

Tomáš Plavec, analytik TRIM Broker: "Toto, keď oni vidia, čo sa stalo v septembri 2008, tak ja veľmi
silne pochybujem, že by takéto niečo boli schopní opäť dopustiť."
Tamara Lištiaková, redaktorka: "Peter Baláž si takisto nemyslí, že Čína čoskoro zažije kolaps. Dodáva
však, že čínska finančná kríza by spustila reťazovú reakciu a zasiahla všetky segmenty európskej
ekonomiky, aj slovenský automobilový priemysel. Ten je totiž naviazaný na Nemecko, ktoré do Číny
exportuje aj u nás vyrobené autá."
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Prijímačky na Ekonomickú univerzitu štartujú zajtra

[Téma: Rektor EU; aktuality.sk; 09/06/2013; Aktuality.sk; SITA]
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa začínajú od pondelka 10. júna prijímacie skúšky.
Potenciálni prváci majú najväčší záujem o štúdium na Fakulte podnikového manažmentu, Obchodnej
fakulte a na Národohospodárskej fakulte. Na prijímačkách očakávajú 5150 záujemcov o prvý stupeň
vysokoškolského štúdia.
Ekonomická univerzita garantuje, že uchádzači budú mať na prijímacích skúškach rovnaké podmienky.
Aj preto sa na nich musia zúčastniť všetci bez ohľadu na výsledky zo strednej školy. Úspešní maturanti
sa tak museli pripraviť na testy, ktoré preveria ich vedomosti z matematiky, ekonómie a z cudzích
jazykov. "Aj pre tento rok sme ponechali v platnosti jediné kritérium hodnotenia prijímacích skúšok – a to
je súčet bodov z testov zo všetkých predmetov," povedal rektor EU Rudolf Sivák. O hranici potrebnej
pre prijatie uchádzačov budú rozhodovať dekani jednotlivých fakúlt podľa ich kapacitných možností.
Väčšina z 5150 záujemcov o štúdium na EU by chcela nastúpiť na denné štúdium, čo je v súlade so
zámermi Ekonomickej univerzity. "Externé štúdium z hľadiska strategických zámerov univerzity
vnímame len ako doplnkové. Je našou snahou, aby sme poskytli všetkým, ktorí úspešne absolvujú
prijímacie testy, možnosť nastúpiť na denné štúdium. Ak vzhľadom na kapacitné obmedzenia nebude
voľné miesto v študijnom programe, ktorí si vybrali, ponúkneme im ďalší," ubezpečuje Sivák.
Výsledky skúšok sa potenciálni študenti dozvedia ešte v priebehu dňa, kedy absolvujú prijímačky. Aby
bola zachovaná ich anonymita, vystupujú na skúškach pod unikátnymi čiarovými kódmi. Testy sú po
vyplnení skenované, vyhodnotenie sa uskutočňuje s vylúčením ľudského faktora. "Samotné sady testov
sa vyberajú na základe žrebovania vždy v deň konania skúšok. Všetky sú v zapečatených obálkach v
trezore," vysvetlil Ferdinand Daňo, prorektor EU v Bratislave.
Neúspešní uchádzači môžu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nesplnení podmienok na
prijatie. Nie všetci študenti sa totiž zapíšu do prvého ročníka a tak sa dekani jednotlivých fakúlt môžu
rozhodnúť takto vzniknuté voľné kapacity doplniť. "Žiadosť je potrebné podať najneskôr do ôsmich dní
od doručenia pôvodného rozhodnutia," informoval Daňo.
EU má v súčasnosti v Bratislave akreditovaných 66 študijných programov, pričom viac ako 80 odborných
predmetov je vyučovaných v cudzom jazyku. Okrem získania titulov po úspešnom absolvovaní prvého a
druhého stupňa štúdia budú mať študenti možnosť získať aj dvojitý diplom na základe spolupráce
Ekonomickej univerzity s významnými univerzitami v zahraničí. Títo študenti absolvujú štúdium v
anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.
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122.

Horelo v internátoch ekonómov!

[Téma: Rektor EU; Plus jeden deň; 19/06/2013; s.: 6,7z; ZÁPADNÉ SLOVENSKO A BRATISLAVA; pb]
Študenti druhýkrát počas mesiaca ohrození ohňom
BRATISLAVA – Študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave vystrašil v noci z pondelka na utorok
hustý čierny dym. Budúcich ekonómov museli hasiči evakuovať, niektorých aj na mieste ošetriť!
Požiar v internátoch na Dolnozemskej ceste zapríčinil skrat v elektroinštalácii na druhom poschodí.
"Signalizoval ho elektronický systém, vrátnik hneď o 21.30 privolal hasičov," povedala hovorkyňa
Ekonomickej univerzity Lucia Gunišová. Požiar vznikol v spoločnej kúpeľni, našťastie sa nestihol
rozšíriť na ďalšie poschodia. "Pre silné zadymenie budovy internátu bolo postupne evakuovaných 193
osôb," uviedla hovorkyňa hasičov Daniela Kapustová. V súčasnosti celú udalosť vyšetrujú a vyčísľujú

škody. Po likvidácii požiaru boli zadymené priestory odvetrané a v internáte hasiči skontrolovali
koncentráciu oxidu uhoľnatého vo všetkých izbách. Zhruba o pol druhej v noci sa mohli všetci vrátiť späť.
"Na mieste zasahovalo 10 hasičských vozidiel a približne 33 hasičov," povedala D. Kapustová. Podľa
hovorcu záchranárov Borisa Chmela nedošlo k vážnym zraneniam. Štyria študenti sa nadýchali splodín,
ošetrili ich na mieste. "Univerzita študentom v prípade potreby ponúkne náhradu škody, keďže k udalosti
nedošlo vinou zlyhania študentov, ale pre technickú poruchu. Všetkým sme poskytli náhradné
ubytovanie," povedal rektor Rudolf Sivák. Škola tiež preventívne skontroluje elektroinštaláciu v celom
objekte. (pb)
CHAOS: Hasiči evakuovali až 193 ľudí, niektorí už spali.
V RUKÁCH ZÁCHRANÁROV: Štyroch študentov ošetrili na mieste.
ELEKTRICKÝ SKRAT: Bol na vine nočného požiaru v internátoch v Petržalke.
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123.

Úbytok externistov cítia všetky fakulty

[Téma: Rektor EU; SME; 20/06/2013; s.: 16; Servis; Jarmila Horáková]
Stropy školného na externú formu štúdia stanovuje každý rok ministerstvo školstva. Školy môžu dať aj
nižšie sumy
Externe štúdium v súčasnosti využívajú viac študenti, ktorí si počas štúdia v dennom štúdiu nájdu
zamestnanie.
Od zavedenia povinného školného sa počet externistov na vysokých školách výrazne znížil. Ďalší
prepad nastane v septembri, lebo už teraz je jasné, že len máloktorá fakulta dokáže naplniť kvóty, ktoré
si určila na ich prijatie. Záujem uchádzačov výrazne ovplyvnila aj novela zákona o vysokých školách,
ktorá vstúpila do platnosti v januári tohto roku a predlžuje externé štúdium.
Prednosť má denné
Napríklad bratislavská Fakulta managementu Univerzity Komenského chcela pôvodne prijať šesťsto
externistov, dostala však len niečo nad šesťdesiat prihlášok. Obdobne na tom je pedagogická fakulta,
ponúkala externistom 546 miest, záujem prejavili len 216. Obrat však nastáva aj v zámeroch univerzít.
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák sa netají tým, že z hľadiska strategických
zámerov je pre ekonómov externé štúdium len ako doplnkové. "Je našou snahou, aby sme poskytli
všetkým, ktorí úspešne absolvujú prijímacie testy, možnosť nastúpiť na denné štúdium," povedal Sivák.
Záujem zamestnávateľov
Prodekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková hovorí, že u nich externé
štúdium držia samotné firmy, ktoré potrebujú odborníkov. "Vytvárajú im na štúdium podmienky a potom
má aj význam," povedala Vasková. Prodekanka upozorňuje, že od septembra novela o vysokých
školách toto štúdium fakultám sťaží. "Musí byť čo sa týka foriem výučby identické s denným, čo si
neviem dobre reálne predstaviť," hovorí Vasková. Na vysvetlenie dodáva, že experimentálne cvičenia s
dennými študentmi často realizujú v priemyselných prevádzkach, čo by sa s externistami dalo len ťažko.
Zvolen chce pokračovať
Technická univerzita vo Zvolene chce vzkriesiť úpadok externistov. "Máme záujem ponúkať túto formu
vzdelávania aj ďalej, lebo niektoré študijné programy korešpondujú s požiadavkami praxe na kvalifikačný
rast zamestnancov," povedal jej hovorca Peter Gašperan. Jarmila Horáková
Fakty
Preferovaný program sa nedá zmeniť
- Niektoré fakulty umožňujú uchádzačom pri podaní prihlášky na štúdium uchádzať sa o dva študijné
programy a to na jednej prihláške.
- Program, ktorý uvedie ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu.
- Zmenu v preferovanosti študijných programov môže uchádzač urobiť aj po podaní prihlášky, ale len do
určitého termínu, fakulty to riešia v študijných poriadkoch. Napríklad Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave to tento rok pripúšťala iba do 15. marca.
- V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na preferovaný program, môže byť prijatý na druhý v poradí , ak

splnil podmienky na prijatie.
- Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný.
- Tí prijatí uchádzači, čo si oneskorene uvedomia, že by radšej študovali program uvedený druhý v
poradí, majú smolu, výmena študijných programov nie je možná. (or)
630 eur ročne je maximálne školné pre externistov na bakalárskom štúdiu práva.
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124.
Úbytok externistov cítia všetci (Prehľad: ktoré vysoké školy ešte berú
prihlášky)
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 19/06/2013; Jarmila Horáková]
Externé štúdium v súčasnosti využívajú viac študenti, ktorí si počas štúdia v dennom štúdiu nájdu
zamestnanie.
Od zavedenia povinného školného sa počet externistov na vysokých školách výrazne znížil. Ďalší
prepad nastane v septembri, lebo už teraz je jasné, že len máloktorá fakulta dokáže naplniť kvóty, ktoré
si určila na ich prijatie.
Záujem uchádzačov výrazne ovplyvnila aj novela zákona o vysokých školách, ktorá vstúpila do platnosti
v januári tohto roku a predlžuje externé štúdium.
Prednosť má denné
Napríklad bratislavská Fakulta managementu Univerzity Komenského chcela pôvodne prijať šesťsto
externistov, dostala však len niečo nad šesťdesiat prihlášok.
Obdobne na tom je pedagogická fakulta, ponúkala externistom 546 miest, záujem prejavili len 216.
Obrat však nastáva aj v zámeroch univerzít. Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf
Sivák sa netají tým, že z hľadiska strategických zámerov je pre ekonómov externé štúdium len ako
doplnkové.
"Je našou snahou, aby sme poskytli všetkým, ktorí úspešne absolvujú prijímacie testy, možnosť nastúpiť
na denné štúdium," povedal Sivák.
Záujem zamestnávateľov
Prodekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Iveta Vasková hovorí, že u nich externé
štúdium držia samotné firmy, ktoré potrebujú odborníkov. "Vytvárajú im na štúdium podmienky a potom
má aj význam," povedala Vasková.
Prodekanka upozorňuje, že od septembra novela o vysokých školách toto štúdium fakultám sťaží. "Musí
byť čo sa týka foriem výučby identické s denným, čo si neviem dobre reálne predstaviť," hovorí Vasková.
Na vysvetlenie dodáva, že experimentálne cvičenia s dennými študentmi často realizujú v priemyselných
prevádzkach, čo by sa s externistami dalo len ťažko.
Zvolen chce pokračovať
Technická univerzita vo Zvolene chce vzkriesiť úpadok externistov.
"Máme záujem ponúkať túto formu vzdelávania aj ďalej, lebo niektoré študijné programy korešpondujú s
požiadavkami praxe na kvalifikačný rast zamestnancov," povedal jej hovorca Peter Gašperan.
Kedy bude štúdium dlhšie
Na lepšie pochopenie predĺženia externého štúdia nám ministerstvo školstva pripravilo konkrétny
príklad.
Vysoká škola vstupuje do komplexnej akreditácie činností 1. 5. 2014 a táto sa skončí 31. 7. 2015.
Len na "dlhé" študijné programy v externej forme teda bude môcť prijímať od 1. 9. 2015.
Ak má akreditovaný trojročný "krátky" študijný program X, ktorý bol akreditovaný bez časového
obmedzenia, akreditácia sa pozastavuje k 1. 9. 2015 (posledných študentov môže naň prijať 31. 8.
2015), vysoká škola ho musí zrušiť do 31. 8. 2019.
Ak má akreditovaný trojročný "krátky" študijný program Y, ktorý bol akreditovaný s časovým

obmedzením do 31. 8. 2014 (teda uplynie počas komplexnej akreditácie), akreditácia sa pozastavuje k
1. 9. 2015 (posledných študentov naň môže prijať 31. 8. 2014), vysoká škola ho musí zrušiť do 31. 8.
2019.
Ak má akreditovaný trojročný "krátky" študijný program Z, ktorý bol akreditovaný s časovým
obmedzením do 31. 8. 2013 (teda uplynie pred komplexnou akreditáciou), akreditácia sa pozastavuje k
31. 8. 2013 (posledných študentov naň môže prijať 30.?8. 2013), vysoká škola ho musí zrušiť do 31. 8.
2019.
(or)
Nezaplatíte viac
Študent "dlhého" študijného programu nezaplatí na školnom počas štandardnej dĺžky štúdia viac ako
študent "krátkeho programu".
Umožní to upravený koeficient v paragrafe zákona.
(or, ILUSTRAČNÉ FOTO SME - VLADO ŠIMÍČEK)
Dlhšie budú až novoakreditované študijné programy
Novela zákona o vysokých školách predlžuje externé štúdium. Týka sa to však len študijných
programov, ktoré prejdú v nasledujúcich mesiacoch akreditáciou, hovorí MAREK GILÁNYI
z?ministerstva školstva.
Ako sa dotknú zmeny v externom štúdiu tých, čo napríklad teraz končia druhý ročník v tejto forme?
Na nich sa vzťahujú prechodné ustanovenia novely zákona o vysokých školách. Podľa nich sa
podmienky na riadne ukončenie štúdia pre študentov prijatých na akreditované študijné programy
nemenia.
Znamená to, že ak bol študent prijatý napríklad na doterajší/krátky trojročný bakalársky študijný program
v externej forme s tým, že štúdium začal v akademickom roku 2012/2013 (teda v akademickom roku
2013/2014 bude v druhom roku štúdia), tak štandardná dĺžka štúdia tri roky mu ostáva zachovaná.
Jeho štúdium sa nepredlžuje.
Práve končím bakalárske štúdium na bratislavskej Pedagogickej fakulte UK a chcem pokračovať v
magisterskom štúdiu učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Bude moje štúdium druhého stupňa ešte
dvojročné či už trojročné?
Na toto sa nedá odpovedať jednoznačne, lebo to závisí od viacerých faktorov.
Ak však ide o štúdium, ktoré sa má začať v akademickom roku 2013/2014, je veľmi pravdepodobné, že
pôjde ešte o dvojročné štúdium, keďže Pedagogická fakulta UK má v súčasnosti akreditované len
dvojročné študijné programy druhého stupňa v externej forme štúdia, pričom na štúdium možno prijímať
len v akreditovaných študijných programoch.
Budú mať externisti, ktorí stihnú získať kredity aj skôr, šancu skončiť štúdium skôr ako v štandardnej
dĺžke štúdia?
Áno, podľa zákona o vysokých školách má študent právo zvoliť si tempo štúdia "pri rešpektovaní
časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom". Toto právo
nebolo zmenené.
Ak je podmienkou na absolvovanie študijného programu so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky
napríklad 180 kreditov a študijný poriadok umožňuje rýchlejšie tempo štúdia, je možné, aby študent
študijný program absolvoval napríklad aj v priebehu troch rokov.
Závisí to od obmedzení, ktoré s škola upraví vo svojom študijnom poriadku.
(or, ILUSTRAČNÉ FOTO - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN PETER GAŠPERAN)
Bakalárom sa môžete stať aj počas prázdnin
Prinášame druhú časť možností, kam môžu uchádzači o bakalárske štúdium ešte poslať prihlášku.
Vychádzali sme z aktuálnych údajov, ktoré nám školy zaslali.
VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Technická univerzita Zvolen
Lesnícka fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Študijné programy: lesníctvo (denné a externé štúdium), aplikovaná zoológia a poľovníctvo (denné a
externé štúdium).
Spôsob prijatia: na základe vyhodnotenia výsledkov stredoškolského štúdia
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
Drevárska fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Termín prijímacieho konania: 12. augusta bez prítomnosti uchádzačov
Študijné programy: drevárske technológie (denná a externá forma),výroba nábytku (denná a externá
forma), manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (denná forma), prevádzka strojov a zariadení
(denná forma), konštrukcia drevených stavieb a nábytku (externá forma), podnikový manažment v
drevospracujúcom priemysle (externá forma), ochrana osôb a majetku pred požiarom (externá forma)
Poplatok za prijímacie konanie: 29 eur
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Termín konania prijímacej skúšky: 15. augusta bez účasti prihlásených. Na štúdium sa prijíma na
základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.
Študijné programy: dopravná a manipulačná technika (denné štúdium), výrobná technika (denné a
externé štúdium), priemyselné inžinierstvo (denné a externé štúdium), ekotechnika (denné a externé
štúdium).
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Termín podania prihlášky: do 4. augusta
Termín prijímacieho konania: 15. augusta, na základe výsledkov zo strednej školy.
Študijné programy: ekológia a ochrana biodiverzity, ekológia a využívanie krajiny, environmentálne
inžinierstvo, environmentálny manažment (denné a externé štúdium).
Poplatok za prijímacie konanie: 30 eur
Univerzitný študijný program
Termín podania prihlášky: do 15. augusta
Prijatie uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe vyhodnotenia výsledkov stredoškolského štúdia
Študijný program: ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov (denné a externé
štúdium).
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur
Prešovská univerzita Prešov
Filozofická fakulta
Termín podania prihlášky: do 16. augusta
Termín konania prijímacej skúšky: 5. – 6. septembra

Forma štúdia: denná forma, prezenčné štúdium
Neučiteľské študijné programy
(v zátvorke je uvedený predpokladaný počet prijatých študentov)
archívnictvo (10), dejiny relígií (10), estetika (15), etika (10), etika – sociálna práca (25), filozofia (15),
história (25), jazykovo-komunikačné štúdiá (20), politológia (25), ruský jazyk a kultúra (15), slovenský
jazyk a literatúra (15), sociálna práca (40), stredoeurópske štúdiá (20)
prekladateľstvo a tlmočníctvo (jednoodborové) (10)
ukrajinský jazyk a kultúra
prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii) (60)
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra
Učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
(predpokladaný počet prijatých uchádzačov 190)
anglický jazyk a literatúra – etická výchova, anglický jazyk a literatúra – estetika, anglický jazyk a
literatúra – filozofia, anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra –
ruský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra, dejepis – estetika,
dejepis – etická výchova, dejepis – filozofia, dejepis – francúzsky jazyk a literatúra, dejepis – nemecký
jazyk a literatúra, dejepis – ruský jazyk a literatúra, dejepis – ukrajinský jazyk a literatúra, estetika –
etická výchova, estetika – filozofia, estetika – francúzsky jazyk a literatúra, estetika – nemecký jazyk a
literatúra, estetika – ruský jazyk a literatúra, estetika – slovenský jazyk a literatúra, estetika – ukrajinský
jazyk a literatúra,
etická výchova – francúzsky jazyk a literatúra, etická výchova – nemecký jazyk a literatúra, etická
výchova – ruský jazyk a literatúra, etická výchova – slovenský jazyk a literatúra, etická výchova –
ukrajinský jazyk a literatúra, filozofia – francúzsky jazyk a literatúra
filozofia – nemecký jazyk a literatúra, filozofia – ruský jazyk a literatúra, filozofia – slovenský jazyk a
literatúra, filozofia – ukrajinský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – nemecký jazyk a
literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – slovenský
jazyk a literatúra
francúzsky jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a
literatúra, nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra –
ukrajinský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra
– ukrajinský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
Spôsob prijímania: v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a na študijné programy
jednoodborového neučiteľského štúdia, medziodborového neučiteľského štúdia a kombinácií v študijnom
odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je vyhodnotenie komplexných výsledkov štúdia na strednej škole.
Viac na stránke fakulty.

Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
Medzifakultné štúdium
(predpokladaný počet prijatých uchádzačov 20)
anglický jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra, dejepis – rusínsky jazyk a literatúra, estetika –
rusínsky jazyk a literatúra, etická výchova – rusínsky jazyk a literatúra, filozofia – rusínsky jazyk a
literatúra, francúzsky jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra,
nemecký jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a
literatúra, slovenský jazyk a literatúra – rusínsky jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra – rusínsky
jazyk a literatúra
Fakulta športu
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Termín konania prijímacej skúšky: 26. – 27. augusta
Pozor: V druhom kole nemožno podať prihlášku na štúdium telesnej výchovy v kombinácii.
Študijné programy: trénerstvo v špecializácii/externé, telesná výchova jednopredmetová denná a externá
forma.
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Termín podania prihlášky: do 30. augusta
Termín konania prijímacej skúšky: 10. septembra
Študijné programy: charitatívna a sociálna služba, pravoslávna teológia
Spôsob prijímania: na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Termín podania prihlášky: do 12. augusta
Študijné programy: manažment rastlinnej výroby - denné štúdium,
manažment živočíšnej výroby - denné štúdium, všeobecné poľnohospodárstvo - denné štúdium,
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denné štúdium, špeciálne chovateľstvo - denné
štúdium, výživa ľudí - denné štúdium, hipológia - denné štúdium
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externé štúdium, všeobecné poľnohospodárstvo externé štúdium výživa ľudí - externé štúdium, hipológia - externé štúdium
Spôsob prijatia: Podmienky prijatia na štúdium a pokyny pre podanie prihlášok sú uvedené v
Informáciách o prijímacom konaní pre akademický rok 2013/2014 (www.uniag.sk).
Technická fakulta
Termín podania prihlášky: do 10. júla
Termín konania prijímacieho pohovoru: 23. júla
Študijné programy: manažérstvo kvality produkcie, prevádzková bezpečnosť, techniky,
poľnohospodárska technika, poľnohospodárska technika a komerčné činnosti, prevádzka dopravných a
manipulačných strojov, technika pre obnoviteľné zdroje energie, výrobná technika, informačné a riadiace
systémy vo výrobnej technike.

Forma: denná a externá
Spôsob prijímania: berú sa do úvahy študijné výsledky zo strednej školy z predmetov matematika a
fyzika (ak záujemca neabsolvoval na strednej škole výučbu fyziky v rozsahu 4 roky, tak sa v príslušných
rokoch zoberie do úvahy iný prírodovedný predmet, odborný technický predmet, alebo informatika). Za
každý z uvedených predmetov môžu uchádzači získať maximálne 80 bodov. Pri bodovom hodnotení sa
započítavajú i výsledky maturitnej skúšky.
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur papierová, 33 elektronická prihláška
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Termín podania prihlášky: do 13. augusta
Študijné programy: podnikové hospodárstvo a manažment, denná a externá forma, aplikovaná
informatika, denná forma
Spôsob prijatia: bez prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur papierová, 25 elektronická prihláška
Pedagogická fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Študijné programy: predškolská pedagogika, učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii,
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur papierová, 25 elektronická prihláška
Ďalšie informácie: poskytuje študijné oddelenie
Reformná teologická fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. júla
Termín konania prijímacej skúšky: 19. augusta
Študijné programy: misiológia, diakonia a sociálna práca, denná forma
Spôsob prijímania: ústny pohovor zo všeobecných stredoškolských vedomostí
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur papierová, 25 elektronická prihláška
Technická univerzita Košice
Hutnícka fakulta
Termín podania prihlášky: do 12. augusta
Forma štúdia: denná, externá
Študijné programy: hutníctvo, kovové a nekovové materiály, tepelná energetika a plynárenstvo,
priemyselná keramika, integrované systémy riadenia, spracovanie a recyklácia odpadov, materiály pre
automobilový priemysel, biometalurgia, materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu,
environmentálna chémia
Spôsob prijímania: polovica prihlásených na každý študijný program bez prijímacích skúšok na základe
výsledkov zo strednej školy, pre ostatných test z matematiky
Termín konania prijímacej skúšky: 21.augusta
Poplatok za prijímacie konanie: elektronická prihláška 30 eur, papierová 35
Školné: externé 500 eur za akademický rok
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Vysoká škola ekonómie a manažmentu a verejnej správy v Bratislave
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Študijné programy: verejná správa
manažment malého a s stredného podnikania
komunálna bezpečnosť
Spôsob prijímania: bez prijímacej skúšky, Rozhodujúcou podmienkou prijatia na vysokú školu je
prospech na maturitnej skúške, na základe ktorého sa vytvorí poradie uchádzačov s návrhom na prijatie.
Poplatok za prijímacie konanie: 30 eur papierová, 20 eur elektronická prihláška
Školné: denné a externé štúdium v Bratislave za rok 1400 eur, ročné školné v externej forme mimo
Bratislavy 1100 eur
Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
Termín podania prihlášky: do 31. júla so začiatkom v septembri
Vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium spolu s overenými kópiami dokladov o predchádzajúcom
vzdelaní treba doručiť na študijné oddelenie do Trenčína alebo Bratislavy.
Študijné programy: v slovenskom jazyku na ekonomiku a manažment podniku, program podnikový
manažment a manažment, program znalostný manažment.
V anglickom jazyku: bakalárske štúdium Bachelor of Science in Business Administration (B.S.B.A.) a
Master of Business Administration (M.B.A.).
Škola ponúka aj možnosť študovať v kombinácii programov B.S.B.A. a Bc., kedy sa dá získať súčasne
slovenský diplom VŠM s titulom Bc. a americký diplom CityU s titulom B.S.
Spôsob prijímania: ukončená stredná škola s maturitou. Keďže programy City University of Seattle sú
realizované v anglickom jazyku, treba zdokladovať aj znalosť anglického jazyka na úrovni 540 bodov z
TOEFL testu do programu B.S.B.A. alebo 567 bodov z TOEFL testu do M.B.A. programu.
Ak záujemca o štúdium ešte TOEFL test alebo jeho ekvivalent neabsolvoval, možno sa prihlásiť na
inšitucionálny TOEFL test, ktorý bude dňa 16. 8. 2013 v budove VŠM v Trenčíne aj v Bratislave. Prihlásiť
sa na tento test treba do 16. 7. 2013.
V prípade, že znalosti anglického jazyka nie sú na dostatočnej úrovni, ponúka VŠM aj jazykovú prípravu.
Ide o program intenzívnej výučby anglického jazyka a podľa výsledku z TOEFL testu je záujemca
zaradený do jednej zo šiestich úrovni.
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Školné: v závislosti od študijného programu (možnosť udelenia štipendia)
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA v Bratislave
Fakulta práva
Termín podania prihlášky: do 15. augusta
Študijné programy: právo
Spôsob prijímania: prijímacie pohovory prebiehajú písomnou (vedomostný test a cudzí jazyk) a ústnou
formou.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: za prvý ročník 2300 eur
Fakulta ekonómie a podnikania
Termín podania prihlášky: do 30.júna 2013

Študijné programy: ekonomika a manažment podniku
Spôsob prijímania: prijíma bez prijímacích pohovorov.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2000 eur
Fakulta masmédií
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Študijné programy: mediálna komunikácia,
dizajn médií
Spôsob prijímania: v študijnom programe mediálna komunikácia - písomná (logicko-vedomostný test) a
ústna forma,
v študijnom program dizajn médií - písomná (logicko-vedomostný test) a talentová časť.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2450 eur prvý ročník
Fakulta informatiky
Termín podania prihlášky: do 30. júna a 23. septembra
Študijné programy: aplikovaná informatika
Spôsob prijímania: prijímacie pohovory pozostávajú z informatívneho ústneho pohovoru zo základných
logických operácií a všeobecného prehľadu z informatiky.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2000 eur v dennej aj externej forme
Fakulta psychológie
Termín podania prihlášky: do 21. júna a 30. augusta
Študijné programy: psychológia
Spôsob prijímania: písomná forma ( vedomostný test a test z cudzieho jazyka).
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Školné: 2300 eur v dennej aj externej forme
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. Alžbety v Bratislave
Termín podania prihlášky: do 15. júla
Študijné programy:
Sociálna práca (aj študijný program misijná a charitatívna práca) – denná a externá forma štúdia
Psychológia – denná forma štúdia
Sociológia – denná forma štúdia
Na obálke vyznačiť 2.kolo
Spôsob prijímania: na základe študijných výsledkov na strednej škole
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur

Školné: denné štúdium sociálna práca prvý rok štúdia semester 208 eur, psychológia 392 eur, sociológia
232 eur plus zápisné.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Termín podania prihlášky: do 31. augusta
Forma štúdia: denná a externá
Študijné programy: medzinárodné podnikanie v obchode a službách,
sociálne služby a poradenstvo
hospodárska a podnikateľská etika
teória, riadenie a služby v oblasti kultúry (nový program)
Spôsob prijímania: uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na
základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur
Školné: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách – 680 eur za semester, ostatné programy 425
eur za semester
Vysoká škola v Sládkovičove
Fakulta sociálnych štúdií Sládkovičovo
Fakulta sociálnych štúdií Trenčín
Termín podania prihlášky: do 15. septembra
Forma štúdia: denná, externá
Metóda štúdia: prezenčná a dištančná (výber metódy na základe rozhodnutia uchádzača o štúdium)
Študijné programy: sociálna práca
Spôsob prijímania: prihláška + požadované doklady
Termín konania prijímacej skúšky: na základe doručenej pozvánky
Poplatok za prijímacie konanie: 10 eur
Školné: 600 eur/semester (s možnosťou splátkového kalendára)
Fakulta práva Janka Jesenského
Termín podania prihlášky: do 15. augusta
Forma štúdia: denná aj externá
Študijný program: právo
Spôsob prijímania: prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná pozostáva z
odbornej časti, dejín, politického zemepisu, všeobecného politického prehľadu a testu z logiky a
psychológie. V ústnej časti sa skúma komunikačná schopnosť uchádzača a motivačné determinanty
študijnej a neskôr profesijnej orientácie uchádzača.
Termín konania prijímacej skúšky: prijímacie skúšky budú prebiehať v septembri s tým, že presný termín
ich konania bude určený dodatočne. Príslušné informácie budú zverejnené na webovej stránke Fakulty
práva Janka Jesenského (www.fpjj.sk) v položke uchádzači – prijímacie konanie I. stupeň.
Uchádzači, ktorých priemer hodnotenia z koncoročných vysvedčení z posledných dvoch ročníkov
strednej školy a maturitného vysvedčenia bol 1.0, sa prijímajú bez prijímacej skúšky.
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur
Školné: za jeden akademický rok 1660 eur pre 1. ročník bakalárskeho štúdia (denná aj externá forma).

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Termín podania prihlášky: do 29. augusta
Študijné programy: učiteľstvo praktickej prípravy/denná a externá forma
učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch/denná a externá forma, elektronika
dopravných prostriedkov/denná forma,
elektronika dopravných prostriedkov/externá forma, manažment/denná forma
Spôsob prijímania: bez prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné: za semester
učiteľstvo praktickej prípravy denná forma 249 eur
učiteľstvo praktickej prípravy externá 290 eur
učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch denná forma 249 eur
učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch externá forma 290 eur
elektronika dopravných prostriedkov denná 290 eur
elektronika dopravných prostriedkov externá 349 eur
manažment denná 349 eur
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Termín podania prihlášky: do 30. júna
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: politológia so zameraním na filozofiu, antropológiu, medzinárodné vzťahy, liberálne
umenia
Spôsob prijímania: písomný test, ústny pohovor
Termín konania prijímacej skúšky: 2. júla
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku
Školné: jeden semester 750 eur
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Termín podania prihlášky: do 25.augusta
Forma štúdia: denná/externá
Študijné programy: medzinárodné vzťahy, environmentálne manažérstvo (bakalárske aj magisterské
štúdium)
Spôsob prijímania: bez prijímacích pohovorov
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur za papierovú prihlášku, 30 eur za elektronickú
Školné: 1400 eur bakalárske štúdium a 2000 eur magisterské štúdium
Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie Bratislava
Termín podania prihlášky: do 9. septembra
Forma štúdia: denná, externá
Študijné programy: mediálna komunikácia, marketingová komunikácia, manažment médií

Spôsob prijímania: písomný test, talentová skúška, ústny pohovor
Termín konania prijímacej skúšky: 13. septembra
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Školné: 999 eur za semester
Zdroj - vysoké školy (or, ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA)
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Prvý program
Nemôžete ho zmeniť
Niektoré fakulty umožňujú uchádzačom pri podaní prihlášky na štúdium uchádzať sa o dva študijné
programy a to na jednej prihláške.
Program, ktorý uvedie ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu.
Zmenu v preferovanosti študijných programov môže uchádzač urobiť aj po podaní prihlášky, ale len do
určitého termínu, fakulty to riešia v študijných poriadkoch.
Napríklad Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave to tento rok pripúšťala iba do 15.
marca.
V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na preferovaný program, môže byť prijatý na druhý v poradí, ak
splnil podmienky na prijatie.
Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný.
Tí prijatí uchádzači, čo si oneskorene uvedomia, že by radšej študovali program uvedený druhý v poradí,
majú smolu, výmena študijných programov nie je možná.
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