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1. Prácu hľadajú absolventi z celého Slovenska
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 01/07/2010; s.: 10; NÁJDITE SI PRÁCU S HN; šao]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého?
Ponúkame vám životopisy ďalších uchádzačov. Ak ste si vybrali, kontaktujte redakciu Hospodárskych
novín.
Richard z Popradu Absolvent Fakulty prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na
škole špecializoval na environmentálnu chémiu. Ovláda anglický jazyk, momentálne pracuje ako
manažér predajne s oblečením. Má vodičský preukaz a ponúka pokročilé internetové a softvérové
zručnosti.
Jana z Myjavy Titul inžinierky z hospodárskej politiky získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Počas školy brigádovala v banke či cestovnej kancelárii. Hovorí po nemecky a anglicky. Tvrdí o sebe, že
je komunikatívna, spoľahlivá a zodpovedná.
Zdenko z Novej Bane Čerstvý absolvent masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v
Trnave má už bohaté pracovné skúsenosti. Pôsobil v bezpečnostnej službe, ako vedúci predajne, murár,
cenzor či redaktor dámskeho časopisu. Hovorí po anglicky a nemecky, učí sa po francúzsky a
španielsky.
Píše články pre IT periodiká a prevádzkuje lokálnu televíziu.
Ľubica zo Stropkova Ľubica nedávno získala inžiniersky titul na Fakulte európskych štúdií a
regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Má štátnicu z nemčiny, cez
univerzitné prázdniny zvykla brigádovať vo výrobe a na farme v Nemecku.
Katarína z Prešova Vyštudovaná magisterka učiteľskej angličtiny a geografie na Prešovskej univerzite
má za sebou niekoľko letných brigád v Írsku a Holandsku, momentálne učí na súkromnej hotelovej
akadémii.
Okrem skvelej angličtiny sa učí španielský jazyk a nemecký jazyk.
Získala tiež certifikát sprievodcu cestovného ruchu.
Pavol z Visolajov Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor medzinárodné podnikanie.
Vzdelanie si obohatil o "postgraduál" zo svetovej ekonomiky a medzinárodnej prepravy a logistiky. Má
pomerne bohaté pracovné skúsenosti - junior analytik, lektor, dočasný pracovník kontroly projektov či
obchodný zástupca. Zaujíma sa o prácu v oblasti ekonomiky, obchodu, marketingu, reklamy, dopravy a
logistiky.
Dominik z Bratislavy Absolvent SPŠ elektrotechnickej v Prešove s maturitou, špecializoval sa na
technické a informatické služby, ekonomiku a manažment.
Má za sebou prácu na viacerých miestach ako koordinátor, logistik či polyvalentný operátor.
Aktívne rozpráva po anglicky a má pokročilé znalosti práce s počítačom.

Michal z Tvrdošína Študent druhého ročníka Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej
univerzite v Bratislave.
Môže sa pochváliť viacerými pracovnými skúsenosťami. Na pozícii čašníka v discobare počas víkendov,
brigádnika pri spracovaní dreva, v sklade či ako operátor call centra. Tvrdí o sebe, že je spoľahlivý,
flexibilný, komunikatívny.
Jana z Košíc Absolventka Technickej univerzity v Košiciach vyštudovala odbor riadenie kvality procesov
získavania a spracovania surovín. Má už za sebou aj prácu vo firme, kde mala na starosti komunikáciu s
majiteľom firmy či odberateľmi.
Skúsenosti má aj s administratívou.
Urobila štátnu skúšku zo španielskeho jazyka a aktívne rozpráva aj po anglicky. (šao)
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2. Dostal do tela
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 01/07/2010; s.: 32; ŠPORT; MARIÁN KORBEL]
Výherca Tomáš Gažík trénoval so Slovanom
MARIÁN KORBEL HOKEJOVÝ Slovan dostal včera na pár hodín novú posilu. V hale Mladosť s nimi
posilňoval ich fanúšik z Chorvátskeho Grobu Tomáš Gažík (23), ktorý zásluhou nášho denníka vyhral
súťaž o tréning so všetkými hráčmi belasých. Po viac ako hodinovej makačke s činkami si zahral s
chalanmi aj tenis.
S niektorými sa odfotil a dostal aj cenné podpisy.
O deviatej hodine sa výherca súťaže hlásil u trénera belasých Pavla Hynka. Skôr než vošiel do
posilňovne, musel absolvovať u klubového lekára Iľju Chandogu vstupnú prehliadku, či je schopný
absolvovať fyzickú záťaž. "Som zdravý ako buk, ide sa na to, " vyhlásil Tomáš, ktorého si pod ochranné
krídla zobral práve český kouč v službách Slovana.
"Tréning bol zameraný na horné a dolné končatiny. Samozrejme, že nedvíhal také veľké závažia ako
chalani, pretože oni si nakladajú vyše dvesto kilogramov a to by ho zavalilo. Ale bolo vidno, že sa
udržuje v kondícii, tie menšie váhy mu nerobili problémy. Je dobré, že klub robí takéto akcie, určite to bol
pre neho zážitok, " vyjadril sa tréner Hynek.
Bolo to skvelé
Po viac ako hodinovej zaberačke v posilňovni si fanúšik belasých zahral so svojimi idolmi aj tenis. Na
kurte si zapinkal s útočníkom Davidom Skokanom. "Celá akcia bola skvelá, chcem sa poďakovať klubu a
vášmu denníku, že som mal možnosť trénovať s hráčmi Slovana, " prezradil Tomáš.
"Potešilo ma, že som trénoval najmä po boku Riša Kapuša, ktorý je môj obľúbený hráč. Som rád, že sa
vrátil do Slovana, ale aj ostatní chalani sú super, či už bratia Hunovci, Kuľha, Hujsa či brankár Konrád a
ďalší, " dodal študent ekonomickej univerzity.
U LEKÁRA: Pred tréningom absolvoval prehliadku.
POD DOZOROM: Tréner Pavel Hynek si zobral na starosť výhercu Tomáša Gažika.
V pozadí trénujú hráči Slovana.
SO SLOVANISTAMI: S hokejistami si zahral aj tenis.
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3. Bronisław Komorowski – nový poľský prezident
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Dvojka, 21:30; 06/07/2010; Správy a komentáre; P. Achs, V.
Husárová]
MODERATOR: Marta Jančkárová
HOSTIA: Svetozár Krno, politológ
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Novým poľským prezidentom bude Bronisław Komorowski.
Kandidát vládnej Občianskej platformy získal v rozhodujúcom druhom kole volieb 53 percent hlasov,
jeho rival Jarosław Kaczyński iba o 6 percent menej. Najvyšší poľský úrad bol prázdny od začiatku

apríla, keď Jarosławov brat zahynul pri leteckej katastrofe."
V. Husárová, redaktorka STV 2: "Bronisława Komorowského volil bohatší západ krajiny, kým Jarosława
Kaczyńského podporili ľudia z hospodársky zaostalejšieho východu. Komorowski už oznámil, že odíde
z Občianskej platformy, pretože chce byť nadstraníckym prezidentom. 58-ročný vyštudovaný historik,
potomok šľachtického rodu, je od roku 2007 predsedom Dolnej komory poľského parlamentu. Po smrti
prezidenta Lecha Kaczyńského prešli právomoci hlavy štátu na neho. Poľský prezident môže navrhovať
aj vetovať zákony, do určitej miery môže zasahovať do bezpečnostnej aj zahraničnej politiky vlády.
Bronisławovi Komorowskému už zablahoželal šéf Bieleho domu Barack Obama aj predseda Európskej
komisie José Manuel Barroso. Ruský prezident Dmitrij Medvedev mu tlmočil odhodlanie prehlbovať
poľsko-ruské vzťahy, tie boli totiž za pôsobenia Lecha Kaczyńského chvíľami na bode mrazu."
Pripravili: P. Achs, V. Husárová
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Čo znamená víťazstvo Bronisława Komorowského pre Poľsko
i pre vzťahy so zahraničím? Pokúsime sa nájsť odpoveď s politológom Svetozárom Krnom, dobrý večer."
Svetozár Krno, politológ: "Dobrý večer."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "A taktiež s Františkom Škvrndom z Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, vitajte."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Páni, povedzme si najprv, čím si vlastne získal víťaz týchto
prezidentských volieb priazeň voličov, prečo nevyhral Jarosław Kaczyński, ktorý napríklad odmietal
veľké sociálne škrty, pán (?)?"
Svetozár Krno, politológ: "Je to vlastne taká tendencia v Poľsku, kedy už pri posledných parlamentných
voľbách vystriedala liberálna časť Poľska konzervatívne Poľsko. Ja si myslím, že to je len taká zákonitá
vec, ktorá vyplývala z predchádzajúceho vývoja."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Pán Škvrnda?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Treba vidieť, že v Poľsku sa
politická situácia v poslednom desaťročí výrazne zmenila. Dostali sa do popredia určitým spôsobom
liberálne sily, ktoré získali výraznejšiu pozíciu a prejavilo sa to aj v súvislosti s týmito voľbami, keď tam
boli určité dve udalosti, ktoré trochu zmenili priebeh veci. Prvou bola tá tragédia na letisku v Smolensku
a druhou bol aj určitý dopad povodní, ktoré prebiehali tesne, alebo ktoré boli od doby tesne pred
voľbami, čo teda mohlo viesť aj k tomu, že ľudia volili trochu emotívnejšie, ako to bolo v minulosti."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Pán Krno, do akej miery sa aj vy stotožňujete s tým, že tie
emócie skutočne zohrali svoju rolu, tá tragédia, ktorá sa udiala?"
Svetozár Krno, politológ: "Ja si myslím, že pokiaľ ide o tú prvú tragédiu, tá veľmi zasiahla Poľsko, ale nie
som teda presvedčený, že mala priamy vplyv teda na volebné správanie, ale myslím si, že tá druhá
udalosť, ktorá teda trošku pripomína inú krajinu varšav, teda varšavského takého širšieho okolia, teda
Slovensko, pokiaľ ide o povodne, tak tá zohrala úlohu. Pokiaľ by sme sa vlastne pozreli, čo už bolo aj
povedané, na mapu, tak vidíme, že liberáli sú silní na západe a na severe, to by som ešte doplnil tú
informáciu a konzervatívci na juhu, to je oblasť Malopoľska, ktoré kedysi bolo Rakúske a na východe to
je tradičné konzervatívne Poľskom, ktoré bolo kedysi súčasťou cárskeho Ruska."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Venujme sa ešte na chvíľu Jarosławovi Kaczyńskému, ktorý
síce je porazený, ale zaslúži si pozornosť, lebo je porazený len o približne šesť percent, ako sme počuli,
uvažuje sa o ňom aj keď je to momentálne samozrejme len v roli alebo v role určitej špekulácie, že by
mohol z neho vyrásť dokonca premiér z opozície, je toto možné?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Úplne vylúčené to nemôže byť.
Tým, že sa predstaviteľ vládnej strany stal aj prezidentom, získala poľská liberálna scéna vlastne veľkú
silu v politickom živote krajiny, nehľadiac na to, že je silne podporovaná aj médiami. Na druhej strane
však v Poľsku je toľko problémov, napríklad aj vykladať niektoré heslá Komorowského ako kandidáta na
prezidenta nemali vyslovene liberálny charakter. Bude záležať na tom, aký bude vývoj sociálneekonomickej situácie v Poľsku a po druhé na tom, ako sa podarí splniť tie záväzky, ktoré boli
v predvolebnej kampani sľúbené. Možno uviesť snáď takú perličku, že Jarosław Kaczyński hovoril o tom,
že je vhodné zamyslieť sa aj nad minulosťou a do určitej miery pochválil socialistický režim Edwarda
Gierka, čo môže naznačovať to, že bude sa snažiť získať určitú časť ľavicového elektorátu. Takže tá
situácia tam môže byť veľmi zaujímavá, môže sa vyvíjať rôznymi smermi."

Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "K tej minulosti sa trochu vrátime, ale k nedávnejšej minulosti
a vrátime sa tiež k víťazovi volieb, teda k budúcemu prezidentovi Bronisławovi Komorowskému, sám
o sebe povedal, že – citujem – by sa rád stal prezidentom národnej svornosti a pokúsi sa o zasypanie
zákopov pochádzajúcich z bolestivej minulosti, čo si myslíte, pán Krno, že to presne znamená v tom
poľskom kontexte, či si myslíte, že mohol myslieť aj na tú spoluprácu medzi prezidentom a parlamentom,
ktorá v nedávnej minulosti nefungovala?"
Svetozár Krno, politológ: "Je to jeho úprimné želanie, ale demokracia, našťastie žijeme v demokratickom
prostredí, je už taká, že spoločnosť rozdeľuje. Takže až taký pokus byť prezidentom všetkých Poliakov je
tak nereálne, ako byť prezidentom všetkých Maďarov, všetkých Slovákov a tak ďalej. Ale tú kultúru,
politickú kultúru môže zmeniť."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Pán Škvrnda, pripúšťate, že do istej miery predsa len
minimálne toto sa dá očakávať, že tá spolupráca medzi budúcim prezidentom a parlamentom bude
fungovať lepšie?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No bezpochyby. V súčasnosti by
tam nemal byť žiaden formálny problém. Z hľadiska tej jednoty treba ukázať na to, že zhruba len niečo
viac ako polovička voličov sa zúčastnilo na voľbách a v prvom kole viac ako 20 percent volilo iných ako
týchto dvoch kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, takže tam tá deľba Poľska môže byť a je, teda
poľského obyvateľstva podľa rôznych kritérií. Dneska Gazeta Wyborcza zverejnila list Grzegorza
Napieralskeho, ktorý bol kandidátom za ľavicu a ktorý povedal, že si úprimne praje, aby sa sľuby pána
Bronisława Komorowského naplnili a že bol by rád, keby pri tej jednote Poľska sa zohľadnili aj tie veci,
ktoré boli v jeho programe a mali do určitej miery aj ľavicový charakter."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Hovoríme neustále o budúcom prezidentovi, ale uveďme diváka
do tých poľských reálií, spomeňme, aké vlastne má právomoci poľský prezident, keby sa dalo úplne
zhruba porovnať to so slovenskými právomocami napríklad?"
Svetozár Krno, politológ: "Poľský prezident po poslednej novele ústavy nemá veľmi výrazne vyššie
právomoci ako náš, takže môžeme to pomaličky prirovnávať povedzme k našemu prezidentovi alebo
zase maďarskému alebo českému. Tu bolo čosi spomínané, niektoré kompetencie, ktoré bude určite
využívať a ľahšie ich bude využívať, keďže premiér je z jeho tábora."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Pán Škvrnda, vidíte vy ešte nejakú zvláštnosť, ktorú by ste
spomenuli v súvislosti s tými poľskými právomocami?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Myslím si, že tam je trochu
silnejší, silnejšia možnosť ovplyvňovať zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ako je u nás. Napríklad aj
víťazný kandidát Bronisław Komorowski vo svojej predvolebnej kampani poukazoval na to, že by bolo
vhodné stiahnuť na budúci rok poľských vojakov v Afganistane, to keď bola taká špecifická záležitosť, že
v mesiaci júni zahynuli traja poľskí vojaci pri operácii v Afganistane a zrejme sa v tejto oblasti niečo bude
diať. Opäť uvidíme, aká bude spolupráca, ako sa bude vyvíjať situácia, ale myslím si, že má určité
možnosti vplývať na priebeh veci viac, ako na Slovensku alebo v Maďarsku, aj tá tradícia je tam predsa
len trochu silnejšia ako v týchto dvoch spomínaných štátoch."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Spomínali ste pred chvíľou zahraničnú politiku a ja na tie vaše
slová nadviažem, vieme, že na víťazstvo Bronisława Komorowského už reagovali viacerí významní
zahraniční štátnici, okrem iného prezidenti Spojených štátov amerických a Ruska a vieme tiež, že kým
tragicky zosnulý prezident Lech Kaczyński presadzoval intenzívnejšiu spoluprácu s Washingtonom,
predpokladá sa, že Komorowski bude presadzovať skôr tú spoluprácu s Ruskom, kde mimochodom
vieme, že tie poľsko-ruské vzťahy boli neraz v minulosti na bode mrazu?"
Svetozár Krno, politológ: "To je pravda, to dedičstvo histórii rusko-poľských vzťahov je veľmi zložité
nielen z tej poľskej strany, ako sme mali možnosť, žiaľ pri tej tragickej udalosti, takže povedzme aj
z ruskej strany, povedzme vzťah k Pilsuckému a tak ďalej, hej. Ale keby som porovnal tých dvoch
kandidátov, tak obaja chcú mať dobré vzťahy aj s Washingtonom, ale v prípade víťaza väčší dôraz
kladie na Európsku úniu ako Washington a vlastne porazený, ten niekedy vystupoval čiastočne
euroskepticky. A pokiaľ ide o vzťahy k Rusku, Komorowski sa nechce zakopať v minulosti a viackrát
naznačil, že chce mať dobré vzťahy a len takú informáciu by som na dokreslenie toho povedal, ruskému
televíznemu komentárovi(?) na ORT, na ruskej najznámejšej stanici odpovedal Komorowski po rusky.
Toto určite by si nedovolil pred voľbami a ani ten druhý."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "To samozrejme niečo naznačuje."
Svetozár Krno, politológ: "Áno."

Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Ale ešte ostaňme pri tom smerovaní k Európskej únii, dá sa
teda zhodnúť na tom, že áno, dá sa očakávať väčší proeurópsky kurz, ako by to mohlo, malo vyzerať
v praxi, pán Škvrnda?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Všeobecne podľa toho ako bola
predvolebná kampaň, sa s týmto dá súhlasiť, že skutočne bude väčšia snaha poľských liberálov
vychádzať v ústrety požiadavkám európskej integrácie. Dovolil by som si ešte aj takú poznámku k tomu,
že z hľadiska európskych pomerov aj pre Slovensko je trochu lepšie, ak je prezidentom poľským
Bronisław Komorowski, lebo predpokladám, to je moje osobné, osobná mienka, osobné hodnotenie, že
nebude veľmi počúvať také názory maďarských extrémistov, ktorí tvrdia, že na hraniciach s Poľskom sa
nachádza Uhorsko. Takže v tomto smere aj my môžme túto vec uvítať, i keď samozrejme bola to voľba
poľských voličov."
Marta Jančkárová, moderátorka STV 2: "Tak to bol zaujímavý dodatok, obom vám ďakujem za váš
pohľad na vec, želám ešte príjemný večer. Dovidenia."
Svetozár Krno, politológ: "Dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dovidenia."

Späť na obsah

4. Úspech pravice v parlamente: Majú všetky posty, ktoré chceli
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 08/07/2010; TASR, ČTK, Čas.sk]
Aktualizované 19:15
Dnes 16:11
Novozvolení poslanci parlamentu zvolili všetkých kandidátov stredopravicovej koalície na podpredsedov
Národnej rady.

Novovzniknutá stredopravicová koalícia splnila všetky ciele, ktoré mala v deň ustanovujúcej schôdze
parlamentu. Jej predstavitelia obsadili všetky kreslá vo vedení zákonodárneho zboru, ktoré aj plánovali.
Predseda SaS Richard Sulík bol úspešne zvolený za predsedu parlamentu, Béla Bugár z Mostu-Híd,
Pavol Hrušovský z KDH a Milan Hort z SDKÚ sa stali podpredsedami.
O štvrtom podpredsedovi, ktorým chce byť Robert Fico (Smer-SD), sa rozhodne pravdepodobne v piatok
(9.7.), keďže líder Smeru-SD je stále premiérom a jeho poslanecký mandát sa neuplatňuje.
Hort získal v tajnej voľbe 90 hlasov, Hrušovský 129 a Bugár 122 z celkovo 146 prítomných. Na zvolenie
do funkcie podpredsedu NR SR je potrebných aspoň 76 hlasov.
Národná rada SR dnes začala svoje piate volebné obdobie. Dosluhujúci predseda parlamentu Pavol
Paška (Smer-SD) otvoril ustanovujúcu schôdzu aj za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Po
zvolení nového predsedu NR SR Richarda Sulíka (SaS) mu Paška odovzdal vedenie schôdze.
Predseda parlamentu - Richard Sulík
predseda strany SaS
narodil sa 12. januára 1968
vyštudoval ekonómiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
spoluautor daňovej reformy
pôsobil ako poradca ministrov financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) a Jána Počiatka (Smer-SD) i ministerky
práce, sociálnych vecí a rodiny Radičovej
založil a viedol firmu FaxCopy, ktorú neskôr predal; šéfoval bratislavskej mestskej akciovej spoločnosti
pre odvoz a likvidáciu odpadu OLO
Podpredsedovia parlamentu:
Milan Hort (SDKÚ-DS)
podpredseda SDKÚ-DS
narodil sa 6. februára 1953
vyštudoval Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
od roku 1990 do roku 1994 bol primátorom Novej Dubnice, neskôr riaditeľom Regionálneho
komunálneho centra v Trenčíne
politickú činnosť začal v roku 1990 ako člen KDH; o desať rokov neskôr stál pri zrode SDKÚ
v rokoch 2006 až 2010 bol podpredsedom parlamentu
Pavol Hrušovský (KDH)
predseda poslaneckého klubu KDH, poslanec

narodil sa 9. júna 1952
vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
v minulosti pracoval ako podnikový právnik
v rokoch 1990 až 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR, neskôr od roku 1992 až do
roku 2010 poslancom parlamentu; v rokoch 1998 až 2002 podpredsedom a v rokoch 2002 až 2006
predsedom Národnej rady
v rokoch 2000 až 2009 bol predsedom KDH
v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Béla Bugár (Most-Híd)
predseda strany Most-Híd, ktorú založil po tom, ako odišiel z SMK, ktorú v minulosti viedol (1998 - 2007)
narodil sa 7. júla 1958
vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave
v minulosti pracoval v Závodoch ťažkého strojárstva v Bratislave
v rokoch 1991 až 1998 bol predsedom Maďarského kresťanskodemokratického hnutia
poslancom parlamentu sa stal v roku 1992, predtým bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSSR
v roku 2006 pôsobil krátko ako poverený predseda parlamentu po odstúpení Pavla Hrušovského
v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Predsedovia parlamentných výborov:
Mandátový a imunitný výbor - Gábor Gál (Most-Híd)
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií - Renáta Zmajkovičová (Smer-SD)
Výbor pre európske záležitosti - Ivan Štefanec (SDKÚ-DS)
Ústavnoprávny výbor - Radoslav Procházka (KDH)
Výbor pre financie, rozpočet a menu - Jozef Kollár (SaS)
Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu - Stanislav Janiš (SDKÚ-DS)
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie - Mária Sabolová (KDH)
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj - Igor Choma (Smer-SD)
Výbor pre sociálne veci - Július Brocka (KDH)
Výbor pre zdravotníctvo - Viliam Novotný (SDKÚ-DS)
Výbor pre obranu a bezpečnosť - Martin Fedor (SDKÚ-DS)
Zahraničný výbor - František Šebej (Most-Híd)
Výbor pre kultúru a médiá - Dušan Jarjabek (Smer-SD)
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny - Anna Belousovová (SNS)
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti NBÚ - Marián Saloň (Smer-SD)
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva - Peter Žiga (Smer-SD)
Výbor na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ - Jana Laššáková (Smer-SD)
O kandidátoch opozície, ktorá navrhla predsedov výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a
osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, rozhodnú poslanci na nasledujúcej schôdzi
Národnej rady.
Strana/počet poslancov/predsedovia poslaneckých klubov:
Smer-sociálna demokracia (62 poslancov): Pavol Paška
Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana (28 poslancov): Jozef Mikuš
Sloboda a Solidarita (22 poslancov): Richard Sulík
Kresťanskodemokratické hnutie (15 poslancov): Pavol Hrušovský
Most-Híd (14 poslancov): László Solymos
Slovenská národná strana (9 poslancov): Rafael Rafaj
AUTOR - TASR, ČTK, Čas.sk
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5. Sulík je šéfom parlamentu. Prispela aj opozícia (video)
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 08/07/2010; TASR, red]
Aktualizované 17.15 | Predsedu strany Sloboda a Solidarita zvolili za predsedu parlamentu až v
opakovanej voľbe. Sekundovať mu budú na podpredsedníckej stoličke Milan Hort, Pavol Hrušovský a
Béla Bugár.
V opakovenej voľbe získal Richard Sulík 80 poslaneckých hlasov, čo znamená že ho podporili minimálne
jeden opozičný poslanec.
Novozvolenému predsedovi Národnej rady SR Richardovi Sulíkovi (SaS) budú z podpredsedníckej
stoličky zatiaľ sekundovať Milan Hort (SDKÚ-DS), Pavol Hrušovský (KDH) a Béla Bugár (Most-Híd). V
tajnej voľbe o tom dnes rozhodli poslanci. O štvrtom podpredsedovi, ktorým chce byť Robert Fico (SmerSD), sa rozhodne pravdepodobne v piatok (9.7.), keďže líder Smeru-SD je stále premiérom a jeho
poslanecký mandát sa neuplatňuje.
Hort získal v tajnej voľbe 90 hlasov, Hrušovský 129 a Bugár 122 z celkovo 146 prítomných. Na zvolenie
do funkcie podpredsedu NR SR je potrebných aspoň 76 hlasov.
Národná rada SR dnes začala svoje piate volebné obdobie. Dosluhujúci predseda parlamentu Pavol
Paška (Smer-SD) otvoril ustanovujúcu schôdzu aj za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Po

zvolení nového predsedu NR SR Richarda Sulíka (SaS) mu Paška odovzdal vedenie schôdze.
"Cirkus Sulík"
Premiéra Richarda Sulíka v kresle predsedu parlamentu je podľa prvej podpredsedníčky SNS Anny
Belousovovej cirkus. Komentovala tak jeho prvý pokus o vedenie schôdze po zvolení do funkcie šéfa
zákonodarného zboru.
"Sme tu taký, dosť početný, 150-členný orchester a je dôležité, ako ten dirigent udáva počiatočný tón.
Takže zrejme to bolo myslené tak, aby to bolo viac vážne," reagoval šéf poslaneckého klubu SNS Rafael
Rafaj. Dodal, že pokiaľ ide o Belousovovej vyjadrenie, národniari si za ním stoja.
Až na druhý pokus
Koaličným stranám SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd sa napriek dohode nepodarilo zvoliť lídra SaS
Richarda Sulíka za predsedu parlamentu. Svoj hlas mu v tajnej voľbe odovzdalo 75 poslancov zo 149
prítomných, potreboval aspoň 76. Koalícia má k dispozícii 79 poslancov.
Neuspel ani druhý kandidát na tento post Miroslav Číž (Smer-SD). Tomu odovzdalo hlas 58
zákonodarcov. Voľba sa bude asi za 20 minút opakovať.
Radičová chybu pre ta3 vysvetľuje tak, že ide o chybu "nováčikov" v parlamente. Priznáva však, že ide o
veľmi vážnu vec, najmä pokiaľ v budúcnosti pôjde o voľbu dôležitých zákonov.
Profil Richarda Sulíka Predsedom Národnej rady SR na piate volebné obdobie sa dnes stal líder SaS
Richard Sulík. Ing. Richard Sulík, zakladateľ pravicovo-liberálnej politickej strany Sloboda a Solidarita
(SaS) a jej predseda sa narodil 13. januára 1968 v Bratislave.
Po emigrácii rodiny do Západného Nemecka študoval fyziku na Technickej univerzite v Mníchove (19871989) a ekonómiu so zameraním na podnikovú ekonómiu na Univerzite Ludwiga Maximiliana v
Mníchove (1989-1992). V rokoch 1998-2003 bol Sulík študentom Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave, odboru dane a daňové poradenstvo. Názov jeho diplomovej
práce znel: Daňová reforma SR.
Richard Sulík založil a viedol akciovú spoločnosť Fax and Copy s neskorším názvom FaxCopy (19912001). V rokoch 2002-2003 bol na Ministerstve financií SR poradcom pre daňovú reformu ministra
financií a do roku 2006 potom členom kolégia ministra financií. V rokoch 2004-2006 bol v a.s. OLO,
mestskej organizácii pre odvoz a likvidáciu odpadu v Bratislave riaditeľom zodpovedným za
reštrukturalizáciu spoločnosti. Roky 2005-2006 strávil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ako poradca ministerky a potom bol poradcom ministra financií (2006-2007).
Poslanci Národnej rady SR, ktorí dostali od občanov mandát v posledných parlamentných voľbách 12.
júna 2010, na ustanovujúcej schôdzi 8. júla 2010 zvolili Ing. Richarda Sulíka, nominanta strany Sloboda
a Solidarita za predsedu NR SR na nasledujúce volebné obdobie.
TASR, red
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6. KDH sa konečne rozhýbalo: Zverejnili mená kandidátov na ministrov
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 06/07/2010; ČTK]
Dnes 13:47
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) dnes ako posledné zo štvorice nastupujúcich vládnych strán
zverejnilo mená svojich zástupcov v budúcom kabinete.
SDKÚ-DS, SaS a Most-Híd tak urobili v predchádzajúcich dňoch. Vládu po prvý raz od vzniku Slovenska
povedie žena, premiérkou bude volebná líderka SDKÚ-DS Iveta Radičová. Kreslo predsedu parlamentu
obsadí šéf liberálnej SaS Richard Sulík. ČTK prináša vizitky členov budúcej vlády i predsedu Národnej
rady:
SDKÚ-DS
Iveta Radičová - predsedníčka vlády
- volebná líderka SDKÚ-DS
- narodila sa 7. decembra 1956
- vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave
- pracovala v Sociologickom ústave SAV, viedla Nadáciu S.P.A.C.E. - Centrum pre analýzu sociálnej
politiky v Bratislave
- bola ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Mikuláša Dzurindu
- vlani na jar sa ako prvá žena v novodobej histórii Slovenska dostala do finále prezidentských volieb. V
súboji však prehrala s Ivanom Gašparovičom.
- v rokoch 2006 až 2009 bola poslankyňou parlamentu za SDKÚ-DS, vlani v apríli sa však mandátu
vzdala - uznala svoju chybu, že hlasovala v rozpore s parlamentnými pravidlami za kolegyňu
- v tohtoročných parlamentných voľbách viedla SDKÚ-DS po tom, čo šéf strany Mikuláš Dzurinda vo
februári odstúpil z kandidátky po kritike premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý poukazoval na údajne
sporné financovanie SDKÚ-DS v minulosti
Ivan Mikloš - minister financií
- podpredseda SDKÚ-DS

- narodil sa 2. júna 1960 vo Svidníku
- vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave
- v minulosti pôsobil ako riaditeľ odboru hospodárskej a sociálnej politiky Úradu vlády, bol tiež výkonným
riaditeľom spoločnosti pre ekonomické a sociálne analýzy M.E.S.A. 10
- v prvom kabinete Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998 až 2002 zastával post vicepremiéra pre ekonomiku;
od 26. júna 2002 do 15. októbra 2002 viedol aj ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
- členom SDKÚ je od februára 2001
- od 16. októbra 2002 do 4. júla 2006 bol ministrom financií a podpredsedom vlády
- v októbri 2004 bol vyhlásený za najlepšieho ministra financií európskych ekonomík; ocenenie mu udelil
časopis Emerging Markets
- vo februári tohto roka sa usiloval o pozíciu volebného lídra SDKÚ-DS, v tajnej voľbe ho však porazila
Radičová
- v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Mikuláš Dzurinda - minister zahraničných vecí
- predseda SDKÚ-DS
- narodil sa 4. februára 1955
- vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline
- pracoval ako ekonomický analytik vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline či riaditeľ pre informačné
technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave
- po roku 1989 sa stal jedným zo zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktoré neskôr
zastupoval aj v parlamente. V októbri 1993 bol zvolený za podpredsedu KDH a po nástupe vlády Jozefa
Moravčíka v marci 1994 zasadol do kresla ministra dopravy
- vo voľbách v roku 1994 bol opäť zvolený do parlamentu. V roku 1998 viedol Slovenskú demokratickú
koalíciu (SDK), ktorá spojenými silami porazila Vladimíra Mečiara a vytvorila nový kabinet
- v októbri 1998 sa Dzurinda stal predsedom vlády, v kresle sa udržal do júla 2006
- v roku 2000 založil SDKÚ, ktorá bola od svojho vzniku až do volieb v roku 2006 hlavnou nositeľkou
hospodárskych a sociálnych reforiem kabinetu. V januári 2006 sa spojila s Demokratickou stranou.
- v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
- stranu SDKÚ-DS mal pôvodne viesť aj do tohtoročných volieb, kandidatúry sa však nečakane vzdal po
tom, čo Fico obvinil stranu z korupcie a prania špinavých peňazí
Lucia Žitňanská - ministerka spravodlivosti
- predsedníčka Regionálneho zväzu SDKÚ-DS v Bratislavskom kraji
- narodila sa 3. júna 1964
- vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
- v minulosti pracovala vo Vodohospodárskej výstavbe Bratislava, neskôr vo Vydavateľstve Práca či
Protipomonopolnom úrade
- prednášala na katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty UK
Bratislava
- v rokoch 2002 až 2006 bola štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti - nominovalo ju KDH
ako nestraníčku
- od februára 2006 do júla 2006 bola ministerkou spravodlivosti
- od augusta 2006 do júna 2010 bola poslankyňou parlamentu, podpredsedníčkou mandátového a
imunitného parlamentného výboru a členkou ústavnoprávneho výboru.
Eugen Jurzyca - minister školstva
- vedúci protikrízového tímu SDKÚ-DS
- narodil sa 8. 2. 1958
- vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, absolvoval polročnú stáž na Georgetown University
v USA (1993) a študoval na Open University v Bratislave (1991 - 1992)
- v minulosti pracoval v Centre pre hospodársky rozvoj, neskôr na Protimonopolnom úrade
- od decembra 2000 do decembra 2001 bol členom Bankovej rady NBS, v minulosti tiež členom Rady
Nadácie otvorenej spoločnosti, konzultantom OECD a Svetovej banky
- bol riaditeľom Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), radil napríklad aj bývalému
prezidentovi Rudolfovi Schusterovi, bývalému ministrovi financií Ivanovi Miklošovi a ďalším
- nie je členom SDKÚ-DS, nikdy nebol členom žiadnej politickej strany
SaS
Juraj Miškov - minister hospodárstva
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 15. apríla 1973
- študoval na Univerzite Komenského v Bratislave
- začínal ako redaktor v Slovenskom rozhlase a neskôr v denníku Smena
- od roku 1992 podnikal v oblasti reklamy, jeho posledným pôsobiskom bola jedna z popredných
reklamných agentúr na slovenskom trhu MUW Saatchi & Saatchi, kde zastával post konateľa a
generálneho riaditeľa
- v minulosti vlastnil spoločnosť prevádzkujúcu súkromné lety pre biznis klientelu, ktorú neskôr predal
Jozef Mihál - minister práce, sociálnych vecí a rodiny
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 18. marca 1965

- študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- poradca ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca
- spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na oblasť mzdového účtovníctva,
daní a odvodov
- majiteľ spoločnosti Relia zameranej na podnikové a ekonomické poradenstvo, publikuje a prednáša na
témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia či dane z príjmu
- od roku 1990 do roku 2006 bol spoločníkom a analytikom vo firme Aurus
Ľubomír Galko - minister obrany
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 14. februára 1968
- vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- začínal ako programátor, zastával napríklad post riaditeľa hypermarketu Kaufland; od roku 2007 do júla
2010 šéfoval spoločnosti Dona DN, ktorá prevádzkuje sieť veľkoobchodných a maloobchodných
prevádzok slovenského obchodu
Daniel Krajcer - minister kultúry
- člen strany SaS
- narodil sa 19. septembra 1969
- vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- dva roky pracoval ako redaktor Slovenského rozhlasu, od roku 1996 do roku 2006 pôsobil ako redaktor
a moderátor politicko-diskusnej relácie Sito v súkromnej televízii Markíza
- od roku 2006 do roku 2010 bol členom topmanažmentu v súkromnej televízii Joj, kde moderoval aj
diskusnú reláciu De Facto
KDH
Ján Figeľ - minister dopravy
- predseda KDH
- narodil sa 20. januára 1960
- vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach: odbor elektrické pohony a výkonová elektronika
- pôsobil ako výskumný a vývojový pracovník v Závodoch priemyselnej automatizácie Prešov
- v rokoch 1992 až 1998 bol poslancom parlamentu za KDH, v 1998 - 2003 hlavným vyjednávačom
Slovenska pre rokovania o vstupe do EÚ a v rokoch 2004 až 2009 eurokomisárom zodpovedným za
vzdelávanie či kultúru a mládež
- na jeseň roku 2009 sa stal predsedom KDH
Daniel Lipšic - minister vnútra
- podpredseda KDH
- narodil sa 8. júla 1973
- vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského
- pôsobil v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky či na Vojenskej obvodnej prokuratúre
v Prešove
- od roku 1991 do 1995 bol predsedom pravicovej mládežníckej organizácie Občiansko-demokratická
mládež (ODM) a v roku 2002 bol zvolený do parlamentu za KDH. V rovnakom roku sa stal ministrom
spravodlivosti, vo funkcii bol do roku 2006
- v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Ivan Uhliarik - minister zdravotníctva
- podpredseda KDH, predseda okresného klubu v Skalici
- narodil sa 3. júna 1968
- vyštudoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe
- pracoval v nemocnici s poliklinikou v Skalici, neskôr vo farmaceutických firmách Pfizer Inc., Sanofi
Aventis, Bristol Myers Squibb a Ozone Laboratories s.r.o.
Most-Híd
Rudolf Chmel - vicepremiér pre menšiny
- podpredseda Most-Híd
- narodil sa 11. februára 1939
- vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- v rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR v Maďarsku
- v roku 2002 bol zvolený za poslanca parlamentu za stranu ANO; mandát si však na začiatku neuplatnil,
lebo sa stal ministrom kultúry. Po odstúpení z funkcie ministra v máji 2005 nastúpil do Národnej rady. Od
apríla 2006 do júla 2006 bol ministrom kultúry opäť.
- v marci 2006 ho vymenovali za riaditeľa Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofickej
fakulty Karlovej univerzity v Prahe.
- od roku 1961 až do súčasnosti pracoval ako vedecký pracovník so zameraním na literárnu činnosť v
Slovenskej akadémii vied v Bratislave
Zsolt Simon - minister pôdohospodárstva
- podpredseda strany Most-Híd
- narodil sa 26. augusta 1970
- študoval na Vysokej škole zemědělskej v Brne
- minister pôdohospodárstva druhej Dzurindovej vlády, od roku 2006 do roku 2010 bol poslancom
Národnej rady

- v politike začínal ako člen SMK, z ktorej po nezhodách s vedením Pála Csákyho vlani odišiel a spolu s
Bélom Bugárom a ďalšími odídencami založil novú stranu Most-Híd
- pred vstupom do politiky podnikal v oblasti poľnohospodárstva, farmárčil a neskôr založil a spoluvlastnil
súkromnú firmu Agrotrade
- meno ministra životného prostredia strana zverejní až po obnovení úradu, ktorý odchádzajúca vláda
premiéra Roberta Fica (Smer-SD) od 1. júla zrušila
Vedenie parlamentu:
Richard Sulík - predseda parlamentu
- predseda strany SaS
- narodil sa 12. januára 1968
- vyštudoval ekonómiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
- spoluautor daňovej reformy
- pôsobil ako poradca ministrov financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) a Jána Počiatka (Smer-SD) i
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Radičovej
- založil a viedol firmu FaxCopy, ktorú neskôr predal; šéfoval bratislavskej mestskej akciovej spoločnosti
pre odvoz a likvidáciu odpadu OLO
Štvorica podpredsedov parlamentu:
- SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd obsadia po jednom podpredsedovi parlamentu
- kreslo má získať aj najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD
AUTOR - ČTK
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7. Minimálna splátka
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 07/07/2010; 07,08/2010; s.: 20,21; Bankovníctvo a
poisťovníctvo; Michal Šinský]
Nástraha kreditných kariet - informačné ukotvenie
Platenie kreditnými kartami je v zahraničí natoľko zaužívaným spôsobom vyrovnávanie platobného
styku, že neprekvapuje skutočnosť, že priemerný Američan či Západoeurópan vlastní hneď niekoľko
kreditných kariet. Dominantným propagačným sloganom kreditných kariet je veta: "Peniaze na nákup
nemusíte mať na svojom bežnom účte. Nákup sa jednoducho zaplatí neskôr."
V podmienkach Slovenska je postavenie kreditných kariet v porovnaní so západnými ekonomikami
odlišné. Zatiaľ čo "na Západe" je to bežný (možno až príliš bežný) platobný prostriedok, u nás sa tento
spôsob platenie v takom rozsahu ešte nezaužíval. K pomalému trendu určite v nemalej miere prispela
súčasná ekonomická kríza vyvolávajúca pesimizmus a neistotu alebo aj toľko opakovaná
konzervatívnosť Slovákov. Práve ekonomické faktory majú v najbližšom období pôsobiť ako
spomaľovače vyššieho používania kreditných kariet slovenskými spotrebiteľmi.
- Postavenie a používanie kreditných kariet na Slovensku
Štatistiku o počte kreditných kariet na Slovensku zhromažďuje Združenie pre bankové karty. Pre lepšie
pochopenie vývoja v segmente kreditných kariet boli porovnané údaje o kreditných kartách za dvojicu
rokov 2008 a 2009. Na grafe 1 je možné zaznamenať medziročný pokles počtu vydaných kreditných
kariet približne o 19 % a zároveň nárast počtu transakcií s kreditnými kartami o viac ako 16 %.
Vývoj je na prvý pohľad protichodný, ale jednoducho vysvetliteľný. Napriek poklesu vydaných kreditných
kariet na trhu sa vytvoril segment pravidelných používateľov kreditných kariet. Inými slovami, ten, kto
chcel kreditnú kartu, ju už má a aj ju používa. Druhým poznatkom zo štatistiky je, že spotrebitelia
pravdepodobne kreditné karty používajú zväčša na nákupy menšieho rozsahu. Situáciu je vidieť na grafe
2, ktorý zobrazuje pokles objemu transakcií s kreditnými kartami o viac ako 22 % z hodnoty 758 tis. eur v
roku 2008 na hodnotu 756 tis. eur v roku 2009. Pomer objemu transakcií s kreditnými kartami k počtu
kreditných kariet potvrdzuje tézu o malých nákupoch. V roku 2008 bola približná hodnota jedného
nákupu vo výške 6,57 eura v porovnaní so sumou 5,63 eura v roku 2009. Pokles používania kreditných
kariet síce kopíruje celosvetový ekonomický trend a celosvetový ekonomický vývoj, aj keď sa na
Slovensku nevytvorilo tak nebezpečné zadĺženie domácností, ako je to v krajinách na Západe.
Porovnanie je nutné uzavrieť s konštatovaním, že kreditné karty predstavujú zatiaľ iba doplnok v
platobnom styku slovenských spotrebiteľov. Podľa údajov Združenia pre bankové karty (ZBK) bol podiel
kreditných platobných kariet na celkovom počte vydaných platobných kariet k decembru 2009 vo výške
21 %.
- Postavenie a používanie kreditných kariet vo svete
Prípad - Spojené štáty americké

Vývoj posledných troch rokov nastavil kreditným kartám na Západe akési zrkadlo pravdy. V Spojených
štátoch amerických sa spotrebitelia (domácnosti) natoľko zadĺžili nielen používaním kreditných kariet, že
to vyústilo do celosvetového problému. Podľa pravidelnej správy amerického Fedu - Report on
consumer credit, predstavoval k marcu 2010 priemerný dlh z kreditných kariet americkej domácnosti
sumu 15 788 USD. Úctyhodná hodnota sa síce o 200 USD znížila v porovnaní s decembrom 2009, ale
aj tak je to dych vyrážajúca suma, keď tam ešte nie je započítaný dlh spojený s hypotékami, prípadne
lízingom. Vývoj reflektuje životný štýl Američanov posledných desaťročí vyznačujúci sa poklesom
podielu úspor domácností na celkovom HDR resp. v niektorých obdobiach až zápornou mierou sporenia
priemerných Američanov. Táto "nebezpečná" tendencia bola umocnená lacným kapitálom (aj zo
zahraničia) a zároveň veľkou dostupnosťou kreditných kariet. Celkový dlh spojený s kreditnými kartami
sa vyšplhal k marcu 2010 na sumu 834 mld. USD a celkový spotrebiteľský dlh kulminuje na úrovni 2,45
bil. USD podľa správy Fedu. Pri pohľade na počet kreditných kariet v obehu je stav ešte zaujímavejší.
Ich počet bol ku koncu roka 2009, podľa Nilsonovej správy z februára 2010 (Nilson report), na úrovni
576,4 mil. kusov. Ak sa to porovná s počtom domácností, tak na jednu domácnosť používajúcu kreditné
karty pripadá v priemere desať kariet, resp. na jedného spotrebiteľa približne tri a pol karty.
Recesia a nárast nezamestnanosti sa automaticky prejavili v počte zlyhaní splácania dlhov z kreditných
kariet u Američanov. Kým v septembri 2009 bola miera zlyhania podľa agentúry Fitch na úrovni 11,52 %,
v marci 2010 sa neschopnosť splácať zvýšila na 13,01 % a opačný trend sa v budúcnosti neočakáva.
Aspoň mierne vytriezvenie amerických spotrebiteľov možno badať z posledných prieskumov o používaní
kreditných kariet. Podľa výsledkov pravidelného dopytovania sa bostonského Fedu nastal nárast
spotrebiteľov, ktorí nemajú žiadnu kreditnú kartu, z 19 % z júna 2009 na 29 % z februára 2010. V tom
istom prieskume 45 % respondentov odpovedalo, že sa ich zostatok na účte kreditných kariet znížil, a
naopak, 26 % odpovedalo, že sa zostatok zvýšil.
Prípad - Veľká Británia
Vo Veľkej Británii vykazovali spotrebitelia podobné tendencie, ale dlhy sa nevyšplhali do takých výšok
ako v ich bývalej kolónii. Podľa údajov BBA (British Banker's Association) bolo ku koncu roka 2009 v
obehu približne 60,4 mil. kreditných kariet napojených na 49,7 mil. účtov, z ktorých takmer 70 % bolo
aktívnych. Asociácia považuje za aktívny účet taký, ktorý vykazuje nesplatený zostatok. Nesplatený
zostatok z kreditných kariet sa vo Veľkej Británii vyšplhal do výšky 63,9 mld. libier, čo predstavuje pokles
v porovnaní s prechádzajúcim rokom o 2,4 mld. libier. Vývoj nesplateného dlhu spojeného s kreditnými
kartami a vývoj hodnôt transakcií je zobrazený na grafe 3. Údaje sú na mesačnej báze v miliónoch libier
za obdobie rokov 1994 - 2009.
Vývoj nesplateného dlhu kontinuálne rástol až do začiatku roka 2006, a potom zaznamenávame pokles
nesplateného dlhu viazaného na kreditné karty. Kým v januári 2006 bol takýto dlh vo výške 66 900 mil.
GBR v decembri 2009 bol dlh nižší, a to vo výške 63 871 mil. GBR Pokles nastal aj v prípade počtu
transakcií s kreditnými kartami a hodnôt takýchto transakcií.
Informačné ukotvenie a splácanie dlhov z kreditných kariet
Kreditná karta umožňuje spotrebiteľovi čerpať krátkodobý úver často bezúročný na určitý počet dní. Ak
spotrebiteľ používa kreditnú kartu, vytvára sa mu na nej dlžná suma. Jeho povinnosťou je pravidelne
(napríklad raz do mesiaca) zaplatiť aspoň minimálnu zmluvne dohodnutú sumu. V prípade, že do
určitého dátumu spotrebiteľ nedoplatí aj zvyšok dlhu, musí automaticky znášať sankčný úrok. Inými
slovami, pre majiteľa kreditnej karty je výhodné splatiť dlžnú sumu do stanoveného počtu dní, aby sa tým
vyhol sankčnému úroku.
V knihe o zlepšovaní rozhodnutí v oblasti zdravia, bohatstva a šťastia predstavili Richard Thaler a Cass
Sunstein myšlienku, že majitelia kreditných kariet sa môžu mentálne ukotviť na minimálnu výšku splátky
dlhu z kreditnej karty, zaplatiť tým menej z hodnoty dlhu, a tým si zvýšiť budúce úroky. Psychológ Neil
Stewart sa v prieskume obrátil na 248 držiteľov kreditných kariet vo Veľkej Británii s trojicou otázok: aká
je výška zostávajúceho dlhu na vašej kreditnej karte, aká bola výška vašej poslednej splátky a v akej
výške je dohodnutá minimálna výška splátky? Analýzou odpovedí potvrdil obavy Thalera a Sunsteina,
pretože zistil silnú pozitívnu koreláciu medzi výškou minimálnej splátky a výškou poslednej splátky
majiteľa kreditnej karty, t. j. spotrebitelia boli pri určovaní výšky splátky dlžnej sumy ovplyvnení výškou
minimálnej splátky. Stewart však pokračoval ďalej a rozhodol sa v experimentálnych podmienkach
navodiť hypotetické rozhodovanie o splácaní dlhu z kreditnej karty. Účastníci experimentu si mali
predstaviť, že ráno dostali poštou účet z kreditnej karty s výškou záväzku 435,76 GBR Potom dostali
otázku - koľko by ste zaplatili po zohľadnení vašich podmienok z dlžnej sumy? Jedna skupina dostala v
účte informáciu o minimálnej výške splátky a druhá skupina túto informáciu v účte zámerne nedostala.
Výsledky boli jasne odlišné a presne kopírovali zistenia z prieskumu. Vynechanie informácie o
minimálnej výške splátky spôsobilo nárast priemernej splátky z výšky dlhu o 70 % z 99 na 175 libier, t. j.
majitelia sa správali zodpovedne v splácaní svojich dlhov. Naopak, zahrnutie informácie o minimálnej
výške splátky znížilo výšky splátky zvyšného dlhu na všetkých úrovniach. Graf 4 zobrazuje výsledky
experimentu. Na horizontálnej osi sú znázornené výšky splátok dlhu v stĺpcoch po 50 librách a na
vertikálnej osi je znázornený podiel účastníkov experimentu, ktorí by splatili zvyšný dlh určitou splátkou.
Biele stĺpce vyjadrujú rozhodnutia skupiny účastníkov bez informácie o výške minimálnej splátky a stĺpce
čiernej farby naopak.
Čoho sa vlastne spotrebitelia dopustili? Efekt informačného ukotvenia hovorí, že v niektorých situáciách

majú ľudia tendenciu zobrať v rozhodovaní do úvahy informácie, ktoré si buď toľko pozornosti
nezaslúžia, alebo sú úplné irelevantné. V prípade kreditných kariet sa ukázalo, že informácia o výške
minimálnej splátky nepriniesla pre spotrebiteľa požadovaný účinok. Zámer navrhovateľov tejto poistky
pre majiteľov kreditných kariet sa minul účinku a spôsobil opačný efekt - nezodpovedné finančné
hospodárenie. Ak mali spotrebitelia informáciu o minimálnej výške splátky, vykazovali tendenciu zaplatiť
menej z dlžnej sumy a následne viac platili na úrokoch. Informácia o výške minimálnej splátky nefunguje
tak ako jej tvorcovia mali v úmyselne. Z tohto dôvodu je potrebné spotrebiteľovi aspoň v záujme etiky
prezentovať variantné splácanie dlhov z kreditnej karty a nespoliehať sa na výšku minimálnej splátky.
Spotrebitelia majú tendenciu ukotviť sa na informáciu o minimálnej výške splátky a splácanie dlžnej
sumy si potom určujú podľa nej - iracionalita ako z učebnice.
Michal Šinský
Ekonomická univerzita v Bratislave
GRAF 2 - Vývoj objemu transakcií s kreditnými kartami na Slovensku v tis. eur
(ZDROJ - vlastné spracovanie údajov Združenia pre bankové karty)
GRAF 3 - Vývoj nesplateného dlhu a hodnoty transakcií s kreditnými kartami vo Veľkej Británii za
obdobie 1994-2009 v mil. GBP ~ (ZDROJ - vlastné spracovanie údajov bba)
GRAF 4 - Rozdelenie početnosti splátky dlhu z kreditnej karty dvoch skupín
Účastníkov experimentu (ZDROJ -Stewart, N. The cost of anchoring on credit-card minimum
repayments. Psychological Science,20/1/2009.)
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8. Figeľ si do vlády berie Lipšica s Uhliarikom (video)
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 06/07/2010; ČTK]
Aktualizované 15.10 | KDH dnes ako posledné zo štvorice strán rodiacej sa koalície zverejnilo mená
svojich nominantov v budúcom kabinete
Podpredsedom vlády a ministrom dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu bude predseda
KDH Ján Figeľ, rezorty vnútra a zdravotníctva obsadia podpredsedovia strany Daniel Lipšic a Ivan
Uhliarik. Po dnešnom rokovaní Predsedníctva KDH oznámil definitívne nominácie strany do formujúcej
sa vlády predseda KDH Ján Figeľ.
"Predsedníctvo KDH dnes schválilo text koaličnej dohody. Som splnomocnený podpísať ju," vyhlásil
Figeľ. K podpisu dohody dôjde dnes o 17.00 h.
Funkciu podpredsedu parlamentu za KDH získa Pavol Hrušovský, funkciu predsedu ústavnoprávneho
výboru parlamentu prevezme Radoslav Procházka, sociálneho výboru Július Brocka a výboru pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie Mária Sabolová.
Jeden post štátneho tajomníka na ministerstve dopravy obsadí Most-Híd, zasadne naň podpredseda
strany Ivan Švejna, za KDH obsadí druhý tajomnícky post bývalý europoslanec Ján Hudacký. Štátnym
tajomníkom za KDH na ministerstve zdravotníctva sa stane Ján Porubský, nomináciu na štátneho
tajomníka ministra vnútra KDH zatiaľ neuzavrelo.
Posilnený rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorý vzniká na základe koaličných rokovaní, spája
celoštátne záujmy v oblasti modernizácie dopravnej siete a telekomunikácií s potrebami miestneho a
regionálneho rozvoja a s potrebami vitalizácie cestovného ruchu.
"Ide o zámery, ktoré znamenajú veľké investície a dopady na štátny rozpočet, respektíve verejné
financie. Na druhej strane ide o vytvorenie podmienok na súkromný, miestny a regionálny príspevok k
celkovému rozvoju," povedal designovaný minister dopravy, predseda KDH Ján Figeľ. Slovensko podľa
neho potrebuje dynamicky, ale aj efektívne rozvíjať cestnú a železničnú sieť. Vzhľadom na napäté
pomery v štátnom rozpočte, ktorý bude mať v budúcich rokoch obmedzenia, ak bude vláda chcieť
konsolidovať verejné financie, bude podľa Figeľa potrebné uvažovať nad možnosťou využitia druhého
dôchodkového piliera na financovanie diaľnic, ako aj o lepšom využití eurofondov
PPP projekty neodmietajú
KDH apriori neodmieta ani PPP-projekty, podobne ako v Rakúsku však majú byť lacnejšie, ako keby
stavbu realizoval štát štandardným spôsobom. "V Rakúsku sú PPP-diaľničné projekty o 10 až 20 percent
lacnejšie ako klasická metóda," pripomenul.
V prípade predražených projektov je podľa Figeľa potrebné preskúmať podpísané zmluvy a hľadať
spôsoby, ako ich riešiť efektívnejšie. "Diaľnice a rýchlostné komunikácie Slovensko potrebuje, nemôže
byť fragmentovaným priestorom," ubezpečil Figeľ s tým, že rozpracované projekty ako diaľnica D1 alebo
rýchlostné cesty budú pokračovať. To sa týka aj riešenia južného Slovenska a východu, "od ktorého sa
očakáva, že nebude ďalekým".
"Napríklad severojužné spojenie Krakov-Miškolc môže Slovensko doslova umiestniť do centra regiónu a
nebude to len o geografickej polohe," poznamenal Figeľ.

V prípade regionálneho rozvoja predseda KDH uvažuje o lepšom spájaní celoštátneho a regionálneho
potenciálu. "Osobitne tam by sme mali zamerať regionálny operačný program Európskej únie," povedal.
"KDH opakovane zdôraznilo racionálnosť decentralizácie dnes jedného celoštátneho operačného
programu, ktorý by mohol byť bližšie k ľuďom, v lepšom súzvuku s regionálnymi potrebami na úrovni
NUTS2," dodal s tým, že takto to robia v Poľsku a Česku, kde majú 16, resp. sedem regionálnych
operačných programov. "Slovensko by malo celkový rámec tohto roku revidovať a prekonzultovať s
Európskou komisiou tak, aby aj pre dopady krízy, rastúce regionálne rozdiely a dopady opakovaných
povodní pomáhal tam, kde je to najviac potrebné," zdôraznil Figeľ.
Za najdôležitejší prínos nanovo definovaných kompetencií rezortu dopravy považuje Figeľ synergiu
viacerých politík, osobitne dopravy a telekomunikačných sietí, ktoré môžu slúžiť ako základ pre
regionálny a miestny rozvoj, napríklad naštartovanie turizmu. "Napríklad Rakúsko má veľmi zachované
životné prostredie a na druhej strane veľmi modernú a integrovanú dopravnú sieť," uzavrel Figeľ.
Boj proti korupcii
Prioritou KDH v rezorte vnútra bude boj proti korupcii, posilnenie osobitných útvarov a príprava
volebného kódexu. Pre TASR to povedal podpredseda KDH a designovaný minister vnútra Daniel Lipšic.
"Bude potrebné nájsť pre osobitné útvary špičkových ľudí aj zo súkromného sektora," uviedol s
dôvetkom, že sa to zvlášť týka odborníkov na ekonomiku. "Často majú závažné trestné činy finančné
pozadie a tam treba naozaj dobrých odborníkov na daňové právo a finančnú oblasť," povedal.
"Navrhujeme, aby sa pri prerokovávaní niektorých priestupkov používali kamerové systémy, aby sa
odstránila korupcia," dodal. Tiež by sa podľa neho pokuty nemali vyberať tak, že sa stanoví paušálny
limit, koľko sa ich má vybrať. "Potom sa skôr vyberajú na úsekoch, ktoré nie sú nehodové, ale kde vodiči
často prekračujú rýchlosť. Treba sa sústrediť na úseky, ktoré sú najviac nehodové, lebo to môže
zachrániť ešte viac ľudských životov," uviedol Lipšic.
Volebný kódex je prioritou
Prioritou KDH bude aj príprava volebného kódexu, ktorý by zjednotil všetky ustanovenia jednotlivých
volebných zákonov, kde je to reálne možné. "S tým treba začať čím skôr, aby sa to stihlo schváliť ešte v
prvej polovici volebného obdobia, aby to nebolo tesne pred voľbami," poznamenal.
Čo sa týka medializovanej témy menenia pravidiel pre výsluhové dôchodky policajtov, Lipšic zdôraznil,
že KDH nechce "siahať na výsluhové dôchodky policajtov, ktorí sú v súčasnosti v služobnom pomere".
Spravodlivosť v zdravotníctve
Prioritou Kresťanskodemokratického hnutia v rezorte zdravotníctva je podľa budúceho ministra
zdravotníctva Uhliarika spravodlivosť v kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS) a v ohodnotení
zdravotníkov a poskytovateľov ZS.
"V súčasnosti nie je zabezpečená rovnaká kvalita starostlivosti v rámci jednotlivých regiónov SR,"
upozornil. "Toto predsavzatie vyžaduje definovať štandardy diagnostiky a liečby vrátane časového
štandardu hradeného v rámci základného balíka zdravotného poistenia. Aby spotrebiteľ vedel, na čo má
nárok a dokedy, a lekár vedel, čo musí v rámci štandardu poskytnúť," uviedol Uhliarik s dôvetkom, že
tým vznikne priestor pre financovanie nadštandardu hradeného priamo alebo v rámci doplnkového
zdravotného poistenia. "Tento štandard ale neznamená zúženie ZS, iba umožňuje stanoviť diagnostické
a liečebné štandardy platné na celom území SR," zdôraznil.
Predvolebný sľub KDH limitovať doplatky na lieky pre dôchodcov tak, aby nemuseli významnú časť
dôchodku investovať do platby za lieky, chce strana v nasledujúcom volebnom období reálne presadiť.
"Spravodlivosť pre tých, ktorí to najviac potrebujú, je definovaná horným limitom pre doplatky pre
dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) vo výške dvoch percent ich mesačného príjmu.
Napríklad pri dôchodku 300 eur bude maximálny mesačný doplatok za lieky, lekársku službu prvej
pomoci (LSPP), zdravotné pomôcky, dopravnú zdravotnú službu limitovaný maximálne šiestimi eurami
mesačne," uviedol Uhliarik.
Transformácia nemocníc
KDH chce pokračovať v transformácii niektorých nemocníc a ústavov, aká sa uskutočnila už počas
poslednej Dzurindovej vlády. "Ukázala, že je to efektívna cesta k zabráneniu zadlžovania sa týchto
nemocníc. Vzhľadom na to, že príprava na transformáciu si technicky vyžaduje určitý čas, je nutné začať
s transformáciou čo najskôr, to znamená ešte tento rok," vyhlásil.
Kresťanskí demokrati považujú zisk zdravotných poisťovní za rovnako legitímny ako v ostatných
článkoch v reťazci zdravotníckych služieb. "Ale vzhľadom na špecificitu povinného zdravotného poistenia
a financovania je potrebné tento zisk definovať maximálnou hranicou, podobne ako napríklad maržu pri
liekoch," uzavrel Uhliarik, podľa ktorého je cesta priznaného a zdaneného zisku transparentnejšia ako
snahy rôznymi spôsobmi "prevádzať" peniaze zo zdravotných poisťovní.
Koalícia zverejnila zoznam členov vlády a zástupcov v parlamente
SDKÚ-DS

Iveta Radičová - predsedníčka vlády
- volebná líderka SDKÚ-DS
- narodila sa 7. decembra 1956
- vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave
- pracovala v Sociologickom ústave SAV, viedla Nadáciu S.P.A.C.E. - Centrum pre analýzu sociálnej
politiky v Bratislave
- bola ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Mikuláša Dzurindu
- vlani na jar sa ako prvá žena v novodobej histórii Slovenska dostala do finále prezidentských volieb. V
súboji však prehrala s Ivanom Gašparovičom.
- v rokoch 2006 až 2009 bola poslankyňou parlamentu za SDKÚ-DS, vlani v apríli sa však mandátu
vzdala - uznala svoju chybu, že hlasovala v rozpore parlamentnými pravidlami za kolegyňu
- v tohtoročných parlamentných voľbách viedla SDKÚ-DS po tom, čo šéf strany Mikuláš Dzurinda vo
februári odstúpil z kandidátky po kritike premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý poukazoval na údajne
sporné financovanie SDKÚ-DS v minulosti
Ivan Mikloš - minister financií
- podpredseda SDKÚ-DS
- narodil sa 2. júna 1960 vo Svidníku
- vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave
- v minulosti pôsobil ako riaditeľ odboru hospodárskej a sociálnej politik Úradu vlády, bol tiež výkonným
riaditeľom spoločnosti pre ekonomické sociálne analýzy M.E.S.A. 10
- v prvom kabinete Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998 až 2002 zastával post vicepremiéra pre ekonomiku;
od 26. júna 2002 do 15. októbra 2002 viedol aj ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
- členom SDKÚ je od februára 2001
- od 16. októbra 2002 do 4. júla 2006 bol ministrom financií a podpredsedom vlády
- v októbri 2004 bol vyhlásený za najlepšieho ministra financií európskych ekonomík; ocenenie mu udelil
časopis Emerging Markets
- vo februári tohto roka sa usiloval o pozíciu volebného lídra SDKÚ-DS, v tajnej voľbe ho však porazila
Radičová
- v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Mikuláš Dzurinda - minister zahraničných vecí
- predseda SDKÚ-DS
- narodil sa 4. februára 1955
- vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline
- pracoval ako ekonomický analytik vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline či riaditeľ pre informačné
technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave
- po roku 1989 sa stal jedným zo zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktoré neskôr
zastupoval aj v parlamente. V októbri 1993 bol volený za podpredsedu KDH a po nástupe vlády Jozefa
Moravčíka v marci 1994 zasadol do kresla ministra dopravy
- vo voľbách v roku 1994 bol opäť zvolený do parlamentu. V roku 1998 viedol Slovenskú demokratickú
koalíciu (SDK), ktorá spojenými silami porazila Vladimíra Mečiara a vytvorila nový kabinet
- v októbri 1998 sa Dzurinda stal predsedom vlády, v kresle sa udržal do júla 2006
- v roku 2000 založil SDKÚ, ktorá bola od svojho vzniku až do volieb v roku 2006 hlavnou nositeľkou
hospodárskych a sociálnych reforiem kabinetu. V januári 2006 sa spojila s Demokratickou stranou.
- v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
- stranu SDKÚ-DS mal pôvodne viesť aj do tohtoročných volieb, kandidatúry sa však nečakane vzdal po
tom, čo Fico obvinil stranu z korupcie a prania špinavých peňazí
Lucia Žitňanská - ministerka spravodlivosti
- predsedníčka Regionálneho zväzu SDKÚ-DS v Bratislavskom kraji
- narodila sa 3. júna 1964
- vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
- v minulosti pracovala vo Vodohospodárskej výstavbe Bratislava, neskôr vo Vydavateľstve Práca či
Protipomonopolnom úrade
- prednášala na katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty UK
Bratislava
- v rokoch 2002 až 2006 bola štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti - nominovalo ju KDH
ako nestraníčku
- od februára 2006 do júla 2006 bola ministerkou spravodlivosti
- od augusta 2006 do júna 2010 bola poslankyňou parlamentu,
podpredsedníčkou mandátového a imunitného parlamentného výboru a členkou ústavnoprávneho
výboru.
Eugen Jurzyca - minister školstva
- vedúci protikrízového tímu SDKÚ-DS
- narodil sa 8. 2. 1958

- vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, absolvoval polročnú stáž na Georgetown University
v USA (1993) a študoval na Open University v Bratislave (1991 - 1992)
- v minulosti pracoval v Centre pre hospodársky rozvoj, neskôr na Protimonopolnom úrade
- od decembra 2000 do decembra 2001 bol členom Bankovej rady NBS, v minulosti tiež členom Rady
Nadácie otvorenej spoločnosti, konzultantom OECD Svetovej banky
- bol riaditeľom Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), radil napríklad aj bývalému
prezidentovi Rudolfovi Schusterovi, bývalému ministrovi financií Ivanovi Miklošovi a ďalším
- nie je členom SDKÚ-DS, nikdy nebol členom žiadnej politickej strany
SaS
Juraj Miškov - minister hospodárstva
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 15. apríla 1973
- študoval na Univerzite Komenského v Bratislave
- začínal ako redaktor v Slovenskom rozhlase a neskôr v denníku Smena
- od roku 1992 podnikal v oblasti reklamy, jeho posledným pôsobiskom bola jedna z popredných
reklamných agentúr na slovenskom trhu MUW Saatchi & Saatchi, kde zastával post konateľa a
generálneho riaditeľa
- v minulosti vlastnil spoločnosť prevádzkujúcu súkromné lety pre biznis klientelu, ktorú neskôr predal
Jozef Mihál - minister práce, sociálnych vecí a rodiny
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 18. marca 1965
- študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- poradca ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca
- spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na oblasť mzdového účtovníctva,
daní a odvodov
- majiteľ spoločnosti Relia zameranej na podnikové a ekonomické poradenstvo, publikuje a prednáša na
témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia či dane z príjmu
- od roku 1990 do roku 2006 bol spoločníkom a analytikom vo firme Aurus
Ľubomír Galko - minister obrany
- podpredseda strany SaS
- narodil sa 14. februára 1968
- vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- začínal ako programátor, zastával napríklad post riaditeľa hypermarketu Kaufland; od roku 2007 do júla
2010 šéfoval spoločnosti Dona DN, ktorá prevádzkuje sieť veľkoobchodných a maloobchodných
prevádzok slovenského obchodu
Daniel Krajcer - minister kultúry
- člen strany SaS
- narodil sa 19. septembra 1969
- vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- dva roky pracoval ako redaktor Slovenského rozhlasu, od roku 1996 do roku 2006 pôsobil ako redaktor
a moderátor politicko-diskusnej relácie Sito v súkromnej televízii Markíza
- od roku 2006 do roku 2010 bol členom topmanažmentu v súkromnej televízii Joj, kde moderoval aj
diskusnú reláciu De Facto
KDH
Ján Figeľ - minister dopravy
- predseda KDH
- narodil sa 20. januára 1960
- vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach: odbor elektrické pohony a výkonová elektronika
- pôsobil ako výskumný a vývojový pracovník v Závodoch priemyselnej automatizácie Prešov
- v rokoch 1992 až 1998 bol poslancom parlamentu za KDH, v 1998 - 2003 hlavným vyjednávačom
Slovenska pre rokovania o vstupe do EÚ a v rokoch 2004 až 2009 eurokomisárom zodpovedným za
vzdelávanie či kultúru a mládež
- na jeseň roku 2009 sa stal predsedom KDH
Daniel Lipšic - minister vnútra
- podpredseda KDH
- narodil sa 8. júla 1973
- vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského
- pôsobil v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky či na Vojenskej obvodnej prokuratúre
v Prešove

- od roku 1991 do 1995 bol predsedom pravicovej mládežníckej organizácie Občiansko-demokratická
mládež (ODM) a v roku 2002 bol zvolený do parlamentu na KDH. V rovnakom roku sa stal ministrom
spravodlivosti, vo funkcii bol do
roku 2006
- v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom parlamentu
Ivan Uhliarik - minister zdravotníctva
- podpredseda KDH, predseda okresného klubu v Skalici
- narodil sa 3. júna 1968
- vyštudoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe
- pracoval v nemocnici s poliklinikou v Skalici, neskôr vo farmaceutických firmách Pfizer Inc., Sanofi
Aventis, Bristol Myers Squibb a Ozone Laboratories s.r.o.
Most-Híd
Rudolf Chmel - vicepremiér pre menšiny
- podpredseda Most-Híd
- narodil sa 11. februára 1939
- vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
- v rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR v Maďarsku
- v roku 2002 bol zvolený za poslanca parlamentu za stranu ANO; mandát si však na začiatku neuplatnil,
lebo sa stal ministrom kultúry. Po odstúpení z funkcie ministra v máji 2005 nastúpil do Národnej rady. Od
apríla 2006 do
júla 2006 bol ministrom kultúry opäť.
- v marci 2006 ho vymenovali za riaditeľa Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofickej
fakulty Karlovej univerzity v Prahe.
- od roku 1961 až do súčasnosti pracoval ako vedecký pracovník so zameraním na literárnu činnosť v
Slovenskej akadémii vied v Bratislave
Zsolt Simon - minister pôdohospodárstva
- podpredseda strany Most-Híd
- narodil sa 26. augusta 1970
- študoval na Vysokej škole zemědělskej v Brne
- minister pôdohospodárstva druhej Dzurindovej vlády, od roku 2006 do roku 2010 bol poslancom
Národnej rady
- v politike začínal ako člen SMK, z ktorej po nezhodách s vedením Pála Csákyho vlani odišiel a spolu s
Bélom Bugárom a ďalšími odídencami založil novú stranu Most-Híd
- pred vstupom do politiky podnikal v oblasti poľnohospodárstva, farmárčil a neskôr založil a spoluvlastnil
súkromnú firmu Agrotrade
- meno ministra životného prostredia strana zverejní až po obnovení úradu, ktorý odchádzajúca vláda
premiéra Roberta Fica (Smer-SD) od 1. júla zrušila

Vedenie parlamentu:
Richard Sulík - predseda parlamentu
- predseda strany SaS
- narodil sa 12. januára 1968
- vyštudoval ekonómiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
- spoluautor daňovej reformy
- pôsobil ako poradca ministrov financií Ivana Mikloša (SDKÚ-DS) a Jána Počiatka (Smer-SD) i
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Radičovej
- založil a viedol firmu FaxCopy, ktorú neskôr predal; šéfoval Bratislavskej mestskej akciovej spoločnosti
pre odvoz a likvidáciu odpadu OLO
Štvorica podpredsedov parlamentu:
- SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd obsadia po jednom podpredsedovi parlamentu
- kreslo má získať aj najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD
ČTK
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9. Už žiadny tanec
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 08/07/2010; s.: 17; O KOM SA HOVORÍ; os]

SEXI tanečnica Ivana Surovcová (23) už možno nikdy nebude profesionálne tancovať. Odkedy
promovala na Ekonomickej univerzite, chce tanec posunúť do úzadia a pracovať na kariére.
Ako sa nedávno Surovcová vyjadrila pre médiá, dúfa, že bude stíhať aspoň učiť vo svojej novootvorenej
tanečnej škole.
Keď sa bude chcieť venovať naplno práci v ekonomickej oblasti, na tanec jej nemusí zostať čas. (os)
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10. Do dôchodku pôjdeme neskôr
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 18:40; 07/07/2010; Hlavné správy; Zo zahraničia]
MODERÁTOR: Martin Strižinec, Andrea Petričková
Andrea Petričková, moderátorka TA3: "Európania by mali v budúcnosti odchádzať do dôchodku až v 70tich rokoch. To je predstava Európskej komisie, podľa ktorej je to potrebné pre stabilitu dôchodkových
systémov. Komisia zároveň otvorila debatu o zabezpečení primeraných a udržateľných dôchodkov
a o tom, ako v tejto veci môže členské štáty podporiť."
Neuvedený: "Zatiaľ čo zvýšenie dôchodkového veku na 70 rokov môže v Európe vyznieť radikálne,
napríklad v Japonsku je už realitou. Populácia starne a dôchodky budú čoraz väčšou záťažou pre štátne
pokladnice."
Vojtech Stanek, profesor, Ekonomická univerzita: "Predĺženie veku odchodu do dôchodku momentálne
Slovenska sa až tak bezprostredne netýka. Ale ďalšie desiatky rokov samozrejme situáciu môžu
radikálne zhoršiť a teda, preto sa treba na to pripraviť."
Neuvedený: "V súčasnosti v Európskej únii na jedného dôchodcu pracujú asi štyria ľudia v produktívnom
veku, no v roku 2060 už budú len dvaja. Situáciu sa teda rozhodla riešiť Európska komisia, ktorá však
v tejto veci zatiaľ nemá právomoci. To sa však v budúcnosti môže zmeniť."
Vojtech Stanek, profesor, Ekonomická univerzita: "Už tie predchádzajúce dokumenty, ktoré Európska
únia pripravila a najmä Lisabonská stratégia, či stratégia Európskej únie do 2020 vlastne vedú
nevyhnutne k určitej užšej kooperácii a koordinácii."
Neuvedený: "Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku však v niektorých krajinách naráža na odpor. Platí
to napríklad pre Francúzsko, ktorého vláda ho plánuje zvýšiť zo 60 na 62 rokov. Konkrétne kroky už
prijímajú Nemci či Španieli, ktorí by mali po roku 2020 odchádzať do dôchodku v 67. rokoch a Briti ešte
o rok neskôr."
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11. Krásna Surovcová: Hrozí, že nadobro sekne s tancom!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 07/07/2010; Eva Janovická]
BRATISLAVA – Otvárala novú tanečnú školu, ale veľa času tam nestrávi! Ivana Surovcová (23)
odpromovala na Ekonomickej univerzite a nastupuje do práce. Tanec sa tak odsúva na vedľajšiu koľaj!
Nie je vylúčené, že jej krivky na parkete už neuvidíme.
Najsexi tanečnica bude ekonómkou! Ivana Surovcová sa už nejakú dobu tanečným súťažiam
nevenovala a pôsobila iba ako trénerka. Teraz však nadišiel čas, kedy čerstvá inžinierka nastupuje na
profesionálnu dráhu v ekonomickej oblasti.
To je aj dôvod, prečo sa novootvorenej tanečnej škole v jednom z tatranských hotelov nebude môcť
venovať naplno. "Budem skôr reklamnou tvárou. Ukážem sa na začiatku a na konci tanečného kurzu,"
prezradila nám Ivana.
Znamená to, že s tancom nadobro končí? "Úplne nie. Snáď budem stíhať učiť," dúfa blondínka. Ak sa
však bude chcieť venovať tomu, čo vyštudovala, naplno, zrejme si čas na zvŕtanie sa na parkete
nenájde. Ako to nakoniec dopadne, ukáže až čas...
Foto: TG, ZDROJ - Eva Janovická
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12. Sulík je šéfom parlamentu, voľba vyšla až na druhý pokus
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 08/07/2010; Pravda.sk, TASR]

Pravda.sk, TASR | 8. júla 2010 10:34 - aktualizované 8.7.2010 16:56
Predseda SaS Richard Sulík bol zvolený v opakovanej voľbe za šéfa parlamentu. Zo 149 prítomných
poslancov za neho hlasovalo 80 poslancov, 56 bolo proti a trinásti sa zdržali hlasovania. Koalícia má k
dispozícii 79 poslancov, čo znamená, že za Sulíka hlasoval aj jeden opozičný poslanec. Za druhého
kandidáta Miroslava Číža (Smer) hlasovalo 62 poslancov, proti bolo 76 a zdržalo sa jedenásť poslancov.
V prvom kole Richard Sulík zvolený nebol, chýbal mu jeden hlas. Svoj hlas mu v tajnej voľbe odovzdalo
75 poslancov zo 149 prítomných, potreboval aspoň 76. Koalícia má k dispozícii 79 poslancov. Neuspel
ani druhý kandidát na tento post Miroslav Číž (Smer). Tomu odovzdalo hlas 58 zákonodarcov.
O neúspechu prvej voľby nového predsedu Národnej rady (NR) SR rozhodla podľa lídra Richarda Sulíka
technická chyba. "Tri lístky boli také, kde bolo zaškrtnuté, že ja áno, ale pán Číž nebol zaškrtnutý a
takýto hlasovací lístok je neplatný," priblížil výsledky hlasovania Sulík.
Designovaná premiérka Iveta Radičová pre TA3 povedala, že je presvedčená, že išlo o nováčikovskú
chybu. Podľa nej je to však závažná chyba, ktorá sa nesmie zopakovať pri hlasovaní o dôležitých
návrhoch zákonov. Iveta Radičová je presvedčená, že napriek zlému začiatku bude nová koalícia
fungovať bez komplikácií.
Sulík verí, že parlament zabezpečí pre deti lepšiu budúcnosť
Novozvolený predseda Národnej rady SR Richard Sulík (SaS) dúfa, že parlamentu sa pod jeho vedením
podarí zabezpečiť pre deti lepšiu budúcnosť. Vyhlásil to v prejave krátko po svojom zvolení do druhej
najvyššej ústavnej funkcie na Slovensku.
Opozícii odkázal, že všetky konflikty v minulosti boli vo vecnej rovine a on sa bude snažiť o to, aby aj
ostali. "Chápem, že vo väčšine vecí súhlasní nebudeme, ale myslím, že by sme si mohli zachovať
kultivovaný prístup. Osud Slovenska je vo vašich rukách. Na vás záleží, či budeme krajinou, kde platia
jasné pravidlá a netoleruje sa zneužívanie moci, alebo či zoberieme ľuďom dôveru v inštitúcie tohto
štátu," apeloval.
Podľa Sulíka každý parlament s odstupom času získa nejaký prívlastok. "Bol by som veľmi rád, ak by sa
o NR SR pod mojim vedením hovorilo ako o zodpovednej, ktorá zažije menej šarvátok a naopak, zažije
konštruktívnu politickú debatu a súperenie," povedal. Tvrdí, že si to vyžaduje mnoho odriekania, ale je
presvedčený, že sa to podarí. "Chcem za nami zanechať výsledky, o ktorých občania povedia, že im
prinesú lepší život na Slovensku," uistil.
Šéf parlamentu priznal, že politická agenda našej koalície je iná, ako presadzovala doterajšia vláda. "To
je úplne pochopiteľné. Napriek tomu verím, že každý z nás bude mať záujem o konštruktívne riešenia a
želám si, aby politické súperenie ostalo v rámci slušnosti a neprešlo do osobnej nevraživosti," zdôraznil
Sulík.
Líder SaS si prejavenú dôveru cení a osobitne aj získaný 80. hlas vo voľbách. Vládna koalícia má totiž
len 79 poslancov, jeden hlas teda musel prísť z opozičného košiara. "Funkciu budem vykonávať
zodpovedne so všetkou vážnosťou a v súlade s ústavou. Máme za sebou emotívnu kampaň, no teraz na
ňu treba zabudnúť a prejsť ku konštruktívnej spolupráci," dodal.
Poslanci SNS ani Smeru nedali hlas v tajnej voľbe predsedu Národnej rady SR šéfovi SaS Richardovi
Sulíkovi. Trvajú na tom predsedovia poslaneckých klubov oboch strán Rafael Rafaj (SNS) a Pavol Paška
(Smer).
Šéf klubu strany Smer Paška tvrdí, že všetci jeho poslanci odovzdali v tajnej voľbe hlas svojmu
kandidátovi Miroslavovi Čížovi. "Takže s najväčšou pravdepodobnosťou ten hlas prišiel z niektorého
iného klubu," doplnil, čím nepriamo potvrdil, že za Sulíka hlasoval niektorý z národniarov.
"My sme sa dohodli, že sa budeme zdržiavať. Zdržali sme sa v prvom prípade, zdržali sme sa aj v
druhom," povedal predseda poslaneckého klubu národniarov Rafaj, ktorý sa tiež zaručuje za svojich
poslancov. Osemdesiaty hlas pre Sulíka si nevie vysvetliť, pokiaľ mu ho neodovzdal niekto zo Smeru.
"Tiež riešim túto matematickú záhadu," poznamenal.
Novozvolený predseda parlamentu Sulík má tip, kto mu asi hlas odovzdal, ale odmieta ho prezradiť. V
každom prípade ho táto podpora potešila.
Poslanci zvolili podpredsedov, o Ficovi ešte hlasovať nemohli
Novozvolenému predsedovi Národnej rady SR Richardovi Sulíkovi (SaS) budú z podpredsedníckej
stoličky zatiaľ sekundovať Milan Hort (SDKÚ), Pavol Hrušovský (KDH) a Béla Bugár (Most-Híd). V tajnej
voľbe o tom rozhodli poslanci. O štvrtom podpredsedovi, ktorým chce byť Robert Fico (Smer-SD), sa
rozhodne pravdepodobne v piatok, keďže líder Smeru je stále premiérom a jeho poslanecký mandát sa
neuplatňuje.
Hort získal v tajnej voľbe 90 hlasov, Hrušovský 129 a Bugár 122 z celkovo 146 prítomných. Na zvolenie
do funkcie podpredsedu NR SR je potrebných aspoň 76 hlasov.
Noví poslanci zložili sľuby
Poslanci Národnej rady SR, ktorí budú reprezentovať občanov v piatom volebnom období parlamentu, v
rámci ustanovujúcej schôdze zložili poslanecký sľub. Je to podmienka daná Ústavou SR, ak by sľub
odmietli alebo ho zložili s výhradou, prišli by o svoj mandát. Celý akt, počas ktorého v sále všetci stáli,
trval takmer hodinu.
"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v
záujme jej občanov, budem dodržiavať Ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do
života," znejú vety, ktoré politici potvrdzujú slovom "sľubujem", svojím podpisom a podaním ruky
predsedovi parlamentu.
Ako prvý si túto povinnosť splnil dosluhujúci predseda NR SR Pavol Paška (Smer), ktorý zložil sľub do

rúk podpredsedu zákonodarného zboru Miroslava Číža (Smer). Po ňom nasledovali členovia Smeru,
SDKÚ, SaS, KDH, Mosta-Híd a SNS, a to podľa poradia, v akom sedia v rokovacej sále.
Sľub zložili aj poslaneckí náhradníci. Členmi zákonodarného zboru však budú len dovtedy, kým nebude
vymenovaný kabinet Ivety Radičovej (SDKÚ). Za toto krátke pôsobenie v zákonodarnom zbore im
prináleží jeden poslanecký plat. Šéf Smeru Robert Fico sa vyjadril, že by chcel odovzdať moc ešte vo
štvrtok po skončení ustanovujúcej schôdze.
Vizitka predsedu NR SR Richarda Sulíka (12. január 1968, Bratislava)
Dospieval v Mníchove, Gelsenkirchene a Pforzheime, kde v roku 1987 zmaturoval na Technickom
gymnáziu. Po dvoch rokoch matematiky a fyziky prestúpil na ekonómiu, vzdelávanie prerušil pád
socializmu v Československu.
Po "nežnej" založil v Bratislave FaxCopy, ktorú pred štyrmi rokmi predal. Vyštudoval
Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity. Ministra financií Ivana Mikloša oslovil s
diplomovou prácou o daňovej reforme a stal sa jeho poradcom. Po prijatí reformy odišiel, aby
reštrukturalizoval mestskú akciovku na odvoz a likvidáciu odpadu OLO.
Po voľbách sa vrátil ako poradca Jána Počiatka. Odišiel v apríli 2007, keď mu minister financií siahol na
rovnú daň. Koncom februára 2009 zaregistroval stranu SaS.
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13. Endre Hogenbuch
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 14/07/2010; 14/2010; s.: 40; Aktívny život; Redakcia]
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI VADAŠ, ŠTÚROVO
Vyštudoval som Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Začínal
som ako kontrolór v multinacionálnej spoločnosti AssiDomän Štúrovo (v súčasnosti Smurfit Kappa) a
získal počas troch rokov skúsenosti z reálneho ekonomického života. Keď ma však počiatočná eufória
prešla, začal som pociťovať nespokojnosť a túžil po niečom novom. Prišlo to vo forme projektového
manažéra na MsÚ Štúrovo. Bol som súčasťou tímu, ktorému sa podarilo získať pre mesto nemalé
peniaze na rozvoj infraštruktúry - obnovu základných škôl či revitalizáciu centra mesta z fondov EÚ.
Zlom v kariére prišiel koncom roka 2006, odkedy som riaditeľom rekreačného komplexu Vadaš v
Štúrove. Keďže som dovtedy nemal skúsenosti s riadením takého veľkého podniku, začiatky boli ťažké.
Tvrdá práca však prináša svoje ovocie, spoločnosť sa po mojom nástupe finančne stabilizovala, jej
hospodárenie je aj v čase hospodárskej krízy vyrovnané, naše kúpalisko si udržiava pozíciu kľúčového
subjektu ekonomického života v meste Štúrovo a vytvára zdroje na ďalší rozvoj.
PODĽA PRIESKUMU GFK ASSOCIATION V ŠESTNÁSTICH KRAJINÁCH EÚ OŽELIE V STREDNEJ A
VÝCHODNEJ EURÓPE DOVOLENKU AŽ 61 PERCENT ĽUDÍ - V ZÁPADNEJ EURÓPE ZOSTANE
DOMA LEN 37 PERCENT OBYVATEĽOV - NAJRADŠEJ CESTUJÚ ŠVÉDI A HOLANĎANIA,
NAJMENEJ BULHARI
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14. Miroslava Petráňová (26)
[Téma: Ekonomická univerzita; Eva; 09/07/2010; 08/2010; s.: 34; moje vychtávky mesiaca; Marika
Hulínková]
Tmavovlasá kráska si už popri štúdiu na gymnáziu so zameraním na basketbal začala privyrábať ako
maskérka.
K tomuto remeslu privoňala vďaka otcovi, umeleckému maskérovi, ktorý potreboval asistentku. Neskôr
"zakopla" aj o modeling, ale už pri prvej ceste do zahraničia zistila, že to nie je nič pre ňu. Viac ju
fascinovala premena obyčajného dievčaťa na bohyňu, a tak sa začala orientovať na vizážistiku. Aj keď ju
svet líčidiel bavil, stále túto prácu považovala iba za hoby a brigádu v jednom.
Diaľkovo preto vyštudovala medzinárodné podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave a
chystala sa robiť niečo "poriadne". Hoci školu skončila už pred rokom, líčeniu ešte stále nedala košom.
Chvíle voľna delí medzi rodinu, priateľov a psa. Miluje prechádzky v prírode, inline korčuľovanie a
basketbal, ktorý dnes hrá už len rekreačne. Pozitívnou energiou ju nabíjajú slnko, voda, veselé farby,
svieže vône a náušnice v akejkoľvek podobe.
RAJSKÝ OSTROV Ak zablúdite do Hurghady, vydajte sa na výlet do Giftunu. Je to ostrov, na ktorom
som sa cítila ako v raji. Tento pocit umocňuje aj krištáľová voda v spojení s takmer bielym pieskom. Po
ceste sa môžete ochladiť šnorchlovaním a sledovaním farebného podmorského sveta.

MALÝ ZÁZRAK Krémový rozjasňovač Mac zakryje známky únavy, omladí a vytvorí svieži vzhľad. Stačí
ho naniesť nad lícne kosti a do stredu tváre ešte pred použitím púdru. www. maccosmetics. com
PARTY TIME Obľubujem párty s nápadom. Nejednu moju narodeninovú oslavu som zorganizovala ako
maškarný bál. Kostýmy pomôžu prekonať nudný začiatok a postarajú sa o super zábavu.
www. pozicovnamasiek. sk
DOBRODRUŽNÁ ZÁBAVA Nie som typ, ktorý vyhľadáva adrenalín, ale rafting sa mi zapáčil. Je to zmes
zábavy, dobrodružstva a tímovosti.
Komu sa máli raftovanie na Čunovskom kanáli, môže zájsť do Slovinska, ktoré ponúka komfort v spojení
s aktívnou dovolenkou.
www. raftovanie. sk
SUPER PRIATEĽ
Teddy je štvrtý psík, ktorý mi prišiel do cesty. I keď sa mi úprimný psí pohľad dostane vždy pod kožu,
maďarská vyžla mi svojou hravosťou, poslušnosťou a športovou a priateľskou povahou sedí najviac.
Pripravila Marika Hulínková Foto Petra Bošanská, profimedia. sk, isifa, DSR
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15. Za obhajobou bez Hrončekovej a Paňkovej
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 13/07/2010; 159/2010; s.: 29; VOLEJBAL; JÁN JEŽÍK]
Volejbalistky bratislavskej Slávie UK vstúpia do novej sezóny s novým názvom
"Oslavu dvanásteho titulu a spolu s federálnymi už dvadsiateho prvého, sme si poriadne užili. Jej prvú
časť už na palubovke a tesne po zápase v jednej reštaurácii, ale hlavná časť oslavy bola pred
mesiacom, 12. júna, keď sme si spravili s hráčkami rozlúčku so sezónou. Bolo to príjemné posedenie,
veď okrem majstrovského titulu sme získali aj Slovenský pohár, takže v klube musíme byť s výsledkami
spokojní, " povedal nám na úvod prezident volejbalistiek Slávie UK Vladimír Hančík, ktorý je zároveň aj
asistent hlavnej trénerky Zuzany Tlstovičovej.
Z úspechov sa však žiť nedá, to si veľmi dobre uvedomuje aj Vladimír Hančík, a tak hneď po skončení
uplynulej sezóny začal myslieť na novú.
"Dievčatá odštartujú prípravu 3. augusta, ale všetky dostali individuálne tréningové plány a keďže hneď v
úvode na ne čaká testovanie, ľahko zistíme, či ich dôsledne splnili, alebo viac leňošili.
Výsledky týchto testov budú mať vplyv aj na výšku ich príjmov v úvode sezóny, takže hráčky veľmi dobre
vedia, že musia prísť dostatočne fyzicky pripravené, " pokračoval prezident nášho najúspešnejšieho
klubu v ženskom volejbale.
Do novej sezóny vstúpia slávistky pod rovnakým vedením.
Hlavnou trénerkou zostáva Zuzana Tlstovičová, ktorá podpísala zmluvu na ďalšie dva roky, a jej asistent
bude naďalej Vladimír Hančík. "Už sme zohratá dvojica.
Snažili sme sa k nej nájsť nejakého vhodného asistenta, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo, takže
pokračujeme ako tandem ďalej. " Slávistky do každej sezóny vstupujú s výrazne zmeneným kádrom a
výnimkou nebude ani nadchádzajúci ročník. "Žiaľ, prišli sme o dve hráčky zo základnej šestky. Blokárka
Hrončeková odchádza do Prostějova za reprezentačným trénerom Miroslavom Čadom a smečiarka
Paňková skončila s , veľkým’ volejbalom a vrátila sa domov na východ Slovenska. Je to pre nás výrazné
oslabenie. O Paňkovej odchode sme vedeli, už pred sezónou nám povedala, že bude jej posledná, ale s
Hrončekovou sme ešte počítali. Má za sebou len prvý ročník vysokej školy, takže bol predpoklad, že v
Bratislave a tým aj v našom klube nejaký čas ešte zostane, ale nakoniec aj ona odchádza. Mala ponuky
ísť hrať do Francúzska, lenže dohodla sa s českým majstrom, čo by ju malo výkonnostne posunúť ďalej.
" Nahradiť dve "hotové" hráčky nebude ľahké. "Po operácii kolena už začala s tréningom Cagáňová,
ktorej výkonnosť po dlhej hernej prestávke je zatiaľ otázna. Z Liptovského Hrádku k nám prichádza
juniorka Diana Mitrengová, blokárka, ktorú by sme radšej videli na smeči, a posilniť by nás mali dve
hráčky z COP Nitra. Príchod blokárky Niny Herelovej je už istý a , pracujeme’ ešte na smečiarke
Romane Kriškovej, ktorá počas víkendu pomohla našim juniorkám k postupu na majstrovstvá Európy.
Jej prestup však rieši arbitrážna komisia Slovenskej volejbalovej federácie. " Hovorí sa, že obhájiť titul je
ťažšie, ako ho získať a pre slávistky to bude platiť dvojnásobne.
"Bude to veľmi zložité.
Náš káder bude ešte mladší a aj keď by sme neobhájili titul, spravíme všetko pre to, aby sme natiahli
našu fantastickú sériu, keď v každom extraligovom ročníku od rozdelenia republiky sme hrali vo finále. "
Do novej sezóny vstúpia slávistky aj s novým názvom. "Dohodli sme sa na spolupráci s Ekonomickou
univerzitou v Bratislave, a tak nový názov nášho klubu znie Slávia UK – Ekonomická univerzita
Bratislava, " dodal Vladimír Hančík.

JÁN JEŽÍK
V PRÍPRAVE TRADIČNÝ SCENÁR
Slávistky odštartujú prípravu tretieho augusta tradične v Bratislave a aj jej ďalší program má tradičný
scenár. "Po dvoch týždňoch v hlavnom meste budeme pokračovať turnajom v Dolnom Kubíne, po
ktorom nasleduje sústredenie v Tatranskej Lomnici. Ďalej na nás čakajú turnaje v Žiline, Olomouci,
Budapešti i v Brne, hernou generálkou bude náš tradičný Slávia UK Cup 24. a 25.
septembra. V tom termíne sa už hrá aj prvé kolo MEL, v ktorom máme doma privítať Schwechat, ale toto
stretnutie po vzájomnej dohode odohráme neskôr, " skonštatoval Vladimír Hančík.
-Dvadsaťštyriročná Eva Paňková sa rozhodla skončiť s "veľkým" volejbalom.
FOTO DUŠAN KOUTNÝ
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16. Absolventi z celého Slovenska hľadajú prácu
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 15/07/2010; Tomáš Nejedlý]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého? Ponúkame vám skrátené životopisy
ďalších uchádzačov o prácu. Ak ste si vybrali, kontaktujte redakciu Hospodárskych novín.
Michal z Kežmarku
Vysokoškolské vzdelanie získal v odbore výrobné technológie na Technickej univerzite v Košiciach. Po
ukončení štúdia pracoval ako výrobný dispečer. Hovorí anglicky.
Ľubica zo Stropkova
Absolventka environmentálneho manažérstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
ovláda nemčinu, z ktorej má štátnicu a pasívne ruštinu. Prázdniny trávila prácou na farmách v Škótsku a
Nemecku. Medzi svoje prednosti radí precíznosť, flexibilitu a vysoké pracovné nasadenie.
Matúš z Trenčína
Bakalár politológie na Trenčianskej univerzita A. Dubčeka ovláda angličtinu a dohovorí sa aj po
nemecky. Pokročilé počítačové znalosti dopĺňa zodpovednosťou a samostatnosťou. Troje letné
prázdniny strávil brigádou na pozícii operátora výroby v Severnom Írsku.
Peter z Komárna
Vyštudoval sociológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v rigoróznom štúdiu pokračuje na
súkromnej bratislavskej škole. Na trhu práce sa pohybuje už dvanásť rokov, bol vedúcim predaja
japonskej automobilovej značky a senior manažérom pre klientske vzťahy v lízingovej spoločnosti.
Hovorí po maďarsky, slovensky a nemecky. Má kompletnú sadu vodičských preukazov a ovláda
účtovníctvo.
Julián z Tulčíka
Ekonóm zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre skončil štúdium v roku 2005 so
špecializáciou na riadenie podniku. Odvtedy prešiel tri firmy, v tej poslednej, zameranej na lízing pracuje
ako manažér vozového parku.
Matej z Bratislavy
Absolvent Stredného odborného učilišťa elektrotechnického s maturitou má prax s kompletizáciou
elektrotechnických liniek. Brigádnicky pracoval v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Hovorí po anglicky,
je komunikatívny, pracuje s vysokým nasadením a môže nastúpiť ihneď.
Anna z Bratislavy
Získala magisterský titul z politológie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, predtým študovala
na súkromnej bratislavskej škole verejnú správu. Popri štúdiu sedem rokov pracovala na Úrade pre
verejné obstarávanie. Hovorí po anglicky, absolvovala viaceré kurzy administratívnej práce.
Michaela z Trenčianskych Teplíc
V júni doštudovala právo na Univerzite Komenského, počas školy absolvovala mesačnú stáž na
okresnej prokuratúre a dva mesiace v advokátskej kancelárii. Ovláda nemecký jazyk, dohovorí sa aj po
anglicky. Má certifikát za úspešné absolvovanie programu Podnikanie v cestovnom ruchu, rýchlo sa učí
a uvádza tiež riadiace a organizačné schopnosti.
Miroslava z Levíc
Bakalárka Ekonomickej univerzity v Bratislave hovorí po anglicky a učí sa tiež po francúzsky. Rok
pracovala v banke, kde pripravovala poistné či úverové zmluvy. Je flexibilná a spoľahlivá.
Tomáš z Bratislavy
Čerstvý absolvent manažmentu na Univerzite Komenského so špecializáciou na personálny manažment

strávil pol roka štúdia na viedenskej Fachhochschule Technikum. Hovorí po anglicky a nemecky a má
viacročné pracovné skúsenosti. Pôsobil ako personálny konzultant, telemarketér či pracovník
prieskumnej agentúry. Medzi svoje pozitíva zaraďuje lojálnosť, pracovné nasadenie a dôslednosť.
Tomáš Nejedlý
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17. Absolventi z celého Slovenska hľadajú prácu vo svojom obore
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 15/07/2010; s.: 10; Nájdite si prácu s HN; šao]
Hľadáte zamestnanca a zatiaľ ste v seriáli HN nenašli toho pravého? Ponúkame vám životopisy ďalších
uchádzačov o prácu. Ak ste si vybrali, kontaktujte HN.
Michal z Kežmarku
Vysokoškolské vzdelanie získal v odbore výrobné technológie na Technickej univerzite v Košiciach. Po
ukončení štúdia pracoval ako výrobný dispečer. Hovorí anglicky.
Ľubica zo Stropkova
Absolventka environmentálneho manažérstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
ovláda nemčinu, z ktorej má štátnicu, a pasívne ruštinu. Prázdniny trávila prácou na farmách v Škótsku a
Nemecku. Medzi svoje prednosti radí precíznosť, flexibilitu a vysoké pracovné nasadenie.
Matúš z Trenčína
Bakalár politológie na Trenčianskej univerzita A. Dubčeka ovláda angličtinu a dohovorí sa aj po
nemecky. Pokročilé počítačové znalosti dopĺňa zodpovednosťou a samostatnosťou. Troje letné
prázdniny strávil brigádou na pozícii operátora výroby v Severnom Írsku.
Peter z Komárna
Vyštudoval sociológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v rigoróznom štúdiu pokračuje na
súkromnej bratislavskej škole. Na trhu práce sa pohybuje už dvanásť rokov, bol vedúcim predaja
japonskej automobilovej značky a senior manažérom pre klientske vzťahy v lízingovej spoločnosti.
Hovorí po maďarsky, slovensky a nemecky. Má kompletnú sadu vodičských preukazov a ovláda
účtovníctvo.
Julián z Tulčíka
Ekonóm zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre skončil štúdium v roku 2005 so
špecializáciou na riadenie podniku. Odvtedy prešiel tri firmy, v tej poslednej, zameranej na lízing pracuje
ako manažér vozového parku.
Matej z Bratislavy
Absolvent Stredného odborného učilišťa elektrotechnického s maturitou má prax s kompletizáciou
elektrotechnických liniek. Brigádnicky pracoval v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Hovorí po anglicky,
je komunikatívny, pracuje s vysokým nasadením a môže nastúpiť ihneď.
Anna z Bratislavy
Získala magisterský titul z politológie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, predtým študovala
na súkromnej bratislavskej škole verejnú správu. Popri štúdiu sedem rokov pracovala na Úrade pre
verejné obstarávanie. Hovorí po anglicky, absolvovala viaceré kurzy administratívnej práce.
Michaela z Trenčianskych Teplíc
V júni doštudovala právo na Univerzite Komenského, počas školy absolvovala mesačnú stáž na
okresnej prokuratúre a dva mesiace v advokátskej kancelárii. Ovláda nemecký jazyk, dohovorí sa aj po
anglicky. Má certifikát za úspešné absolvovanie programu Podnikanie v cestovnom ruchu, rýchlo sa učí
a uvádza tiež riadiace a organizačné schopnosti.
Miroslava z Levíc

Bakalárka Ekonomickej univerzity v Bratislave hovorí po anglicky a učí sa tiež po francúzsky. Rok
pracovala v banke, kde pripravovala poistné či úverové zmluvy. Je flexibilná a spoľahlivá.
Tomáš z Bratislavy
Absolvent manažmentu na Univerzite Komenského so špecializáciou na personálny manažment strávil
pol roka štúdia na viedenskej Fachhochschule Technikum. Hovorí po anglicky a nemecky. Pôsobil ako
personálny konzultant, telemarketér či pracovník prieskumnej agentúry. Medzi svoje pozitíva zaraďuje
lojálnosť, pracovné nasadenie a dôslednosť. (šao)
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18. Lýdia Ďurišová (26)
[Téma: Ekonomická univerzita; Eva; 09/07/2010; 08/2010; s.: 36; moje vychtávky mesiaca; Marika
Hulínková]
Kým sa prepracovala na pozíciu PR koordinátorky pre značky Nivea a Eucerin spoločnosti Beiersdorf
Slovakia, vystriedala viacero pozícií. Ako študentka Ekonomickej univerzity si vyskúšala život za
veľkou mlákou. V Cincinnati sa popri práci čašníčky zdokonaľovala v angličtine a užívala si výhody
krajiny neobmedzených možností. Krehká blondínka na istý čas zakotvila aj v Nadácii pre deti
Slovenska. Miluje krásne a vznešené veci, medzi ktoré patrí aj umenie. To si ju tak podmanilo, že minulý
rok začala s kamarátkou navštevovať kurz maľovania. Aj keď sa domnieva, že z nich nebudú žiadne
vychytené maliarky, považuje to za skvelý spôsob odreagovania sa od každodenných povinností a
ideálnu príležitosť na načerpanie novej energie. Zároveň je to skvelá možnosť, ako ľahko prísť k
originálnym doplnkom do bytu.
SUPER ZÁBAVA K letu patria hudobné festivaly a k jednému z nich patrím aj ja.
Už niekoľko rokov si nedám ujsť Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach. Vždy je tam skvelá
zábava a výborná hudba.
Tento rok sa teším na Hex či Vetroplach.
www. zakovicopen
MAFIÁNSKE HISTORKY Výborný relax je pre mňa sledovanie filmov. Za posledné obdobie by som
mohla vymenovať hneď niekoľko skvelých snímok. Napriek tomu, číslom jeden pre mňa stále zostáva
trilógia Krstný otec.
FASCINUJÚCE LEKNÁ Páčia sa mi diela impresionistov, špeciálne Clauda Moneta, preto ma uchvátilo
parížske múzeum Orangerie. Na jeho Lekná, umiestnené po obvode stien, by som sa dokázala pozerať
celé hodiny.
www. musee-orangerie. fr
EXPRESNÝ OBJEM Milujem pocit vzdušných, ľahkých vlasov, ale túžim pritom aj po ohromujúcom
objeme.
Sprej na expresné zväčšenie objemu vlasov Volume Sensation značky Nivea spája obe tieto
požiadavky.
www. nivea. sk
PÚTAVÉ ČÍTANIE Rada relaxujem pri dobrej knihe, ktorá ma vtiahne do deja a privedie na iné
myšlienky. Naposledy sa mi to podarilo pri románe Bublina od Kataríny Šajbanovej.
www. ikar. sk
Pripravila Marika Hulínková Vlasy Luky Foto Oliver Balog, profimedia. sk, DSR
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19. V "pohári" až osemnásť kvartet
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 16/07/2010; 162/2010; s.: 31; INZERCIA; IGOR GRESSNER]
Enormný záujem o Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava v skoku na koni
Obrovský záujem! Ten je o 45. ročník Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava CSIO-W, najprestížnejšie
medzinárodné podujatie v skoku na koni na Slovensku, ktoré sa uskutoční 5. - 8. augusta v jazdeckom
areáli Slávie STU v bratislavskom Ovsišti. Potvrdila nám to tajomníčka organizačného výboru Ingrid
Janečková.

"V organizačnom výbore Grand Prix Bratislava pracujem už šestnásty rok. Zahraniční jazdci mali o toto
podujatie vždy záujem, ale tento rok je až enormný. Podľa potvrdených prihlášok, ktoré máme na stole,
by sa v akcii mali predstaviť reprezentanti 23 krajín, " povedala nám na úvod Ingrid Janečková.
- Koľko štvorčlenných družstiev bude štartovať v Pohári národov, ktorý je zaradený do seriálu Svetového
pohára?
"Osemnásť. Medzi nimi by malo byť aj kvarteto z Juhoafrickej republiky, ktoré bude mať u nás premiéru.
Medzi , rarity’ budú patriť určite aj jazdci z Japonska či Tajwanu, ktorí však budú štartovať iba v
individuálnych súťažiach. "
- Museli ste nejakých záujemcov aj odmietnuť?
"Áno, napríklad tím Veľkej Británie, alebo Talianov, ktorí chceli postaviť aj druhé družstvo. "
- Čím si vysvetľujete tento záujem?
"Naše podujatie je vždy zorganizované na najvyššej úrovni, koná sa v krásnom prostredí, parkúr je
postavený na trávnatom podklade, čo tiež nie je príliš zvyčajné. A možno k nám jazdcov láka aj párty,
ktorú pre nich každý rok organizujeme. Tá má vo svete vysoký cveng. Samozrejme, že prvoradá je však
športová úroveň podujatia. "
- Nebudú mať súčasné horúčavy negatívny vplyv na kolbisko?
"Polieva sa ráno, na obed i večer. Napriek vysokým teplotám je vo výbornom stave, krásne zelené.
Horšie by bolo, keby nás sužovali dažde, ktoré by podmáčali podklad. "
- S akým počtom koní rátate a kde budú ustajnené?
"Predpokladáme, že účastníci k nám dovezú približne dvestopäťdesiat koní. Kone našich jazdcov budú
ustajnené priamo v areáli Slávie STU a zahraničných budú v boxoch umiestených v priestoroch pri
Ekonomickej univerzite. "
- Aké bude vstupné?
"V posledných rokoch bolo symbolické, ale teraz sme sa rozhodli, že vstup budú mať fanúšikovia
jazdectva voľný.
Veríme, že do nášho areálu príde každý deň, tak ako vlani, minimálne tritisíc divákov.
Spestrením programu bude vystúpenie lipicanov z Národného žrebčína v Topoľčiankach, či psí parkúr.
Najmenší návštevníci budú mať k dispozícii skákací hrad či iné atrakcie. " IGOR GRESSNER

- Tajomníčka organizačného výboru Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava CSIO-W Ingrid Janečková s
Andrejom Glatzom, predsedom týchto významných jazdeckých pretekov. FOTO ARCHÍV

PREDBEŽNÁ SLOVENSKÁ NOMINÁCIA
Radovan Šillo MONARK DE CHARMEUX, BULGARIE Monika Noskovičová CRAZY BOY, LUPO
Bronislav Chudyba COTTON CANDY, VIOLET FEE Dušan Sabo IVAN DE JURAIRE Ján Cigan LAVAI
Marián Štangel U-CARLOS Jana Sláviková LORD LEVISTO Maroš Kuchár CONSILIA Igor Šulek WAVO
PROFIT Peter Mackovjak CHELAN Norbert Folkmer LAROC, ATOS Monika Štangelová ROSETTE,
QUINTANA Andrea Tkáčová ALF Juraj Krivjansky SALVATOR Jozef Wild NERON DU PLESIS
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20. ONLINE Sexi Judínyová prekvapuje: Som hanblivka!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 21/07/2010; redakcia]
BRATISLAVA – Moderátorka Erika Judínyová sprevádza televíznych divákov svetom šoubiznisu už
zopár rokov. Na vaše otázky odpovedala v stredu počas online rozhovoru z Magio pláže!
Plavovlasá moderátorka sa narodila v znamení vodnára v Partizánskom. Vyrastala spoločne s bratom
Eugenom v zdravotníckej rodine.
Napriek tomu, že otec bol lekár a mama zdravotná sestra, medicínu deťom nevnucovali. Erika napokon
vyštudovala zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Šoubiznis lákal túto krásku údajne už odmalička. K moderovaniu Smotánky sa dostala náhodou. Na
vysokej škole študovala s Karolom Zimmerom, ktorý bol jedným z prvých redaktorov Smotánky. Slovo
dalo slovo a už zopár rokov je Judínyová súčasťou relácie o prominentoch.
V súčasnosti je Erika oficiálne nezadaná. Stretáva sa však s fotografom Máriom Gottim, s ktorým sa
poznajú už dlhé roky.
Okrem spoločenského diania má blondínka slabosť na módu. Odvážne a extravagantné kúsky oblečenia

k nej neodmysliteľne patria. Nečudo, že spôsobí rozruch všade, kde sa objaví. Inak tomu nebolo ani v
stredu napoludnie na bratislavskej Magio pláži, kde Erika zavítala na online rozhovor. Tu sú jej
odpovede!
Foto: Ján Zemiar, TG, ZDROJ - Topky.sk
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21. Koľko strán má ruská minca
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 19/07/2010; eTREND; Michal Kovács]
Zopár postrehov z Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade
Michal Kovács
O medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa nedávno konalo v Petrohrade, bolo v zahraničných
médiách napísaných už veľa článkov. Niekedy sa však stane, že sa po návrate jednoducho potrebujete
podeliť o niečo, čo vás zaujme. Nemôže za to účasť vysokých štátnikov z celého sveta a – div sa svete –
ani 60 metrov vysoký falus, týčiaci sa v nočnom meste ako protest ruských výtvarníkov proti aktivitám
Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a ministerstva vnútra, spojeným s prípravou fóra. Môže za to
veľmi silný dojem, ktorý na mňa fórum a sprievodný program urobili – tak v pozitívnom, ako aj v menej
pozitívnom zmysle.
Ruský duch amerického sna
Už dávnejšie sa ujala myšlienka, aby sa popri oficiálnych medzinárodných podujatiach organizovali
paralelné podujatia pre "mladých lídrov". Ide o mladšiu generáciu ľudí, ktorí sú perspektívnymi
odborníkmi vo svojej oblasti a je predpoklad, že v budúcnosti budú zastávať vysoké funkcie. Postupne
tento systém začali využívať aj v Rusku. Mal som to šťastie, že ma vybrali a mohol som sa zúčastniť
tohtoročného Medzinárodného ekonomického fóra i sprievodného fóra mladšej generácie.
Organizácia bola veľkolepá. Rusi zaujali krásnym mestom, koncertom skupiny Faithless, ultramodernými
priestormi prezidentskej knižnice, kde sa konal sprievodný program, no najmä prezentovanými tézami.
Vystúpenie prezidenta Dmitrija Medvedeva bolo impresívne. Veľmi adresne otváral aktuálne témy, ako
vstup Ruska do WTO a OECD, ale aj témy ako modernizácia krajiny, nevyhnutnosť privatizácie,
zlepšovanie konkurenčného prostredia, znižovanie či rušenie niektorých daní a podobne. Pomenúval pri
tom konkrétne problémy ruskej ekonomiky a spoločnosti ako odlev mozgov, korupcia či nízka
vymáhateľnosť práva. Zaujal tiež konceptom "ruského Sillicon Valley" pod názvom Skolkovo, ktoré by sa
malo stať mestom budúcnosti a miestom vzdelania, experimentálnej vedy, inovácií, technológií a
rozvoja. Predstavil víziu digitalizovaného televízneho vysielania v Rusku do 2015 a cieľ umožniť v
najbližších rokoch až 90 percentám obyvateľov Ruska prístup k internetu.
Človek mal pocit, že v Petrohrade ožíva americký sen v akomsi ruskom duchu. "Rusko sa musí stať
príťažlivou krajinou, kam budú ľudia z celého sveta prichádzať splniť si svoje sny. Kam budú prichádzať
hľadať úspech a možnosti sebarealizácie, ktoré môže Rusko poskytnúť všetkým, ktorí sú pripravení
prijať túto výzvu a zamilovať si Rusko ako svoj nový alebo druhý domov". Čo však zaujalo najviac, bolo
presvedčenie a entuziazmus, s ktorým o "novom Rusku" prezident hovoril. Po skončení som mal naozaj
pocit, že v sále všetci vstanú a zvolajú niečo v štýle "Yes, we can!".
... a trochu reality
Celý tento fascinujúci dojem z nového, otvoreného a modernizujúceho sa Ruska, ktoré nám prezident
Medvedev predstavil, sprevádzalo však niekoľko ďalších, už nie tak optimisticky pôsobiacich dojmov. Po
príchode na spomínané sprievodné podujatie totiž čakalo na zahraničných účastníkov hneď niekoľko
prekvapení. Zo 70 pozvaných, ktorí potrebovali víza, prišli dvaja!. "Chyba" sa údajne stala preto, lebo
ruské ministerstvo ekonomického rozvoja "nemá rado" ruské ministerstvo školstva a vedy, ako nám
neskôr, nie úplne korektne, no o to viac sprisahanecky, vysvetľoval jeden z organizátorov.
Ďalším nečakaným zvratom bolo, že sa oficiálnym rokovacím jazykom po prvom paneli stala ruština, a to
bez prekladu. Vysvetlením tejto záhady bolo, že prekladateľské kabíny sa zatvárajú, pretože organizátor
v objednávke uviedol, že ich bude potrebovať len jednu hodinu. Zmena bola nemožná. Medzi kuriozitky
sa tiež zapísal neočakávaný presun účastníkov, ktorí ostali aj na oficiálne fórum. Po dvoch nociach nás
presunuli do iného "ubytovacieho zariadenia". Inak sa to nazvať nedá, netiekla tam ani teplá voda...
V súvislosti s príhovorom prezidenta D. Medvedeva som sa však zamyslel ešte nad niečím iným,
dôležitejším. Počas sprievodného fóra nás "mladých" sme mali v rôznych oblastiach pripraviť závery a
tézy na prezentovanie počas oficiálneho ekonomického fóra. Viacero ľudí v našej skupine zreteľne
upozornilo na problémy súčasného Ruska, najmä na nezdravé podnikateľské prostredie, vysokú úroveň
korupcie a slabé možnosti vymôcť si právo. Keď som ich následne povzbudzoval, aby toto všeobecne
známe tajomstvo prezentovali ako problém ekonomického rozvoja, ktorý chce mladá generácia
odstrániť, dostalo sa mi vysvetlenia, že to radšej nie, že by to "vyzeralo zle". Namiesto toho vymysleli
marketingovú kampaň, ktorá by mladých ľudí presviedčala, že podnikať v Rusku sa skutočne oplatí.
Práve táto autocenzúra a spôsob zmýšľania je to, čo ma robí voči rýchlemu rozvoju Ruska skeptickým.
Pritom tí istí ľudia, čo doobeda odmietnu pomenovať problém a vymyslia propagandu, v noci pätnástimi

až dvadsiatimi pohárikmi pripíjajú na zdravie a progresívnosť svojho prezidenta. Buď teda oni
nepochopili odkaz svojho prezidenta, alebo prezident nepochopil, že modernizácia Ruska zďaleka
nebude taká jednoduchá, rýchla a bezproblémová.
Zdá sa, že mentalita ľudí sa mení, žiaľ, iba pomaly. Súhlasím však s názorom, že Rusko má k
"euroatlantickej" rodine blízko a vzájomná spolupráca je rozhodne obojstranne výhodná. Má obrovský
potenciál ekonomického a spoločenského rozvoja, no mám pocit, ako keby sa súčasne nachádzalo na
rôznych súradniciach časopriestoru. Uvidíme, možno sa práve prezidentovi Medvedevovi podarí
posunúť "Rusko vpred"... Ak teda môžeme dôverovať úprimnosti jeho rétoriky a najmä ak to na domácej
scéne ustojí. Ruská minca totiž určite nemá len dve strany.
Autor je v výkonným riaditeľom Centra severoamerických štúdií na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
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Tina Čorná ®
Bratislava
Slovensko si vo voľbách zvolilo zmenu. Namiesto istoty, sľubovanej bývalou koalíciou, si vybralo novú
rétoriku Ivety Radičovej, zbožnosť KDH, zmier Mosta a budúcnosť, formulovanú SaS. "Aj
neoliberalizmus sa presadil iba vďaka tomu, že je utópiou," tvrdí sociológ Slovenskej akadémie vied
Miroslav Tížik, ktorý interpretuje vyhlásenia nových politikov, čo získali moc.
Po prvý raz sa na čelo slovenskej vlády postavila žena, sociologička Iveta Radičová. Mladšia generácia
sociológov však vystupuje apolitický. Čím to je?
Prvé roky po revolúcii, ktoré som zažil ako študent, všetci hovorili, že treba pochopiť jednotíivca v jeho
situácii, v sociálnom kontexte, nie mu plánovať život. Bolo to odmietnutie "sociálneho inžinierstva".
Rozšíril sa havlovský postoj nepolitickej politiky. Považujem to za tragédiu intelektuálneho života na
Slovensku.
Prečo?
Takto sa vlastne skrytým spôsobom realizovala politika, zamaskovaná rúškom objektivity. Zvíťazila
predstava, že my musíme byť v prvom rade nestranní. Že len z tejto pozície môžeme zvažovať fakty, na
základe ktorých vytvoríme objektívny pohľad na svet, ktorý je, ako inak, jediný správny. Všetci mladší
vedci sa usilovali byť objektívni, nedbajúc na to, že zadávateľ výskumu či jeho objekt sú a priori
neobjektívni - bez ohľadu na to, či pôsobia v politike alebo nie. Takto sa demobilizovala možno celá
generácia sociológov - občiansky aj profesionálne. Usilovali sa byť nestranní, alebo sa tak možno iba
tvárili, a prehliadali politické súvislosti svojich výstupov - údajov, ktoré získavajú, alebo štúdií, čo napíšu.
Neuvedomovali si, že takto sami realizujú už nastolenú politiku.
Akým spôsobom?
Dobrý príklad sú rôzne výskumy nezamestnanosti. V dotazníku sa môžeme opýtať človeka aj tak, aby
sme dokázali, že je to jeho vlastná chyba, keď si nedokáže nájsť prácu. Lebo je lenivý, prieberčivý či
neschopný - čokoľvek. No keď chceme odhaliť a pomenovať zjavné aj skryté príčiny, prečo sa ľudia
nevedia zamestnať, vieme sa pýtať aj iným spôsobom. Vtedy sa zvyčajne ukáže, že niektorí výskumníci
- aby neboli obvinení, že sú politicky zaujatí - volia konformné prístupy, ktoré vyzerajú "normálne" a
nepôsobia politicky. A takto vlastne iba realizujú väčšinový politický názor.
Do čoho to za tie roky vyústilo?
Mladšia generácia sociológov sa nielen vlastnou vinou ocitla na úrovni "expertnej", nereflektovanej,
spoločensky nezodpovednej sociológie, ktorá vníma poznanie odtrhnuto od skutočného života. Je mimo
skutočného života, pozerá sa naň z výšky. Treba dodať, že aj mnohí sociológovia dokážu narábať s
údajmi a číslami podobne pružne ako ekonómovia.
Nevyhýba sa politike takto cielene celá vaša generácia, nielen vedci?
Nebol by som taký skeptický. Moja a mladšia generácia síce nemá vzťah k tradičným stranám, ale je
politická iným spôsobom. Azda podľa postmoderného modelu. Nové, nepolitické spôsoby politickej
angažovanosti však neumožňujú mladým ľuďom, aby sa podieľali na formovaní pravidiel tejto
spoločnosti tak, aby sa realizovali ich záujmy.

Zmení sa niečo príchodom Richarda Sulíka, ktorý ich, zdá sa, spolitizoval?
Spolitizovala ich takto celá pravica. No hlavný problém je v tom, že iba úzka časť mladých ľudí sa dobre
orientuje v politike a vie narábať s politickými informáciami. Väčšina sa nezaujíma o to, čo je súčasťou
ich bezprostredného politického života. V okolitých krajinách sa mladí ľudia aj na školách aktivizujú v
rôznych združeniach, spolkoch, samosprávach. Cez ne sa učia praktickej demokracii, učia sa deklarovať
svoju politickú či mocenskú autonómiu aj voči pedagógom, učia sa sebavedome vstupovať do verejného
priestoru. A sú kritickí k informáciám, ktoré získavajú. Vedia čo, ako a na čo môže slúžiť - kto zavádza,
čo je priechodné, čo nie. Na Slovensku je táto prax v prostredí škôl v porovnaní s okolím asi najslabšia.
Aké to má následky?
U nás chce veľa ľudí žiť ako na Západe. Preto ho napodobňujeme bez toho, aby sme si vytvorili
základnú sieť spoločenskej solidarity, ktorá tam už dávno funguje, i keď my to prehliadame. Dokonca
sme postupne rozložili inštitúcie, ktoré voľakedy aj u nás zabezpečovali elementárny základ pre
dôstojnejší spôsob prežitia. Mladých ľudí sa teda podarilo nalákať na lacné "prozápadné" sľuby, lebo
táto generácia nemá nijaké skúsenosti pri obhajovaní vlastných záujmov - všetko za nich vybojoval
niekto druhý.
Preto je západná mládež bojovnejšia?
Aj na Západe sú mladí ľudia apolitickí, ale môžu si "dovoliť" zabojovať. V Nemecku, vo Francúzsku, v
Taliansku aj Rakúsku protesty proti súčasným reformám, ktoré sa pokúšajú nastoliť neoliberalizmus,
nemajú pre ľudí také fatálne dôsledky ako u nás. Oni môžu štrajkovať týždeň - dva, lebo majú inštitúcie a
pracujúci odbory, ktoré ich chránia aj v prípade, že by ich prepustili z práce.
Mali by naši mladí voliči počítať so sklamaním?
Teraz po voľbách vidieť napríklad, že v podstate nijaká agenda, ktorá sa týka problémov mladých ľudí,
sa nedostala do programu koalície. Aj tak však pretrváva eufória zo zmeny, ktorá však nie je tou
požadovanou zmenou.
Je solidarita v názve SaS vyprázdnením tohto pojmu?
Každá ideológia vyprázdňuje zmysel pojmov.
Takže ide o ideológiu?
To je zaujímavé, ako sa teraz ukázalo, že to ideológia je. O ideológiu ide totiž vtedy, keď ľudia uveria
nejakej idei, o ktorej si myslia, že je to správne a jediné racionálne riešenie, pričom nevidia dôsledky
toho, aký odkaz nesie určitý typ politiky. Na Sulíkovej strane ma zaujalo, akú má nebezpečnú rétoriku.
Možno zatiaľ nešíria otvorenú nenávisť voči rôznym skupinám ľudí, ale postupne ju vyvolávajú
odvolávaním sa na spravodlivosť. Sulík spravodlivosť zadefinoval ekonomicky. Je to akýsi stalinizmus
dotiahnutý do extrému, ktorého princípom je, že všetci sme si rovní a spravodliví vtedy, keď budeme
platiť rovnaké dane. Ani nemusíme byť ekonómami, aby sme vedeli, že pár topánok znamená pre
chudobného človeka niečo iné, ako pre bohatého.
Rovná daň je tu už dlhšie...
Nebezpečenstvo je v tom, že SaS začala vyvolávať u bohatých ľudí pocit krivdy. Začala šíriť, že oni
vlastne doplácajú na slabších. Akýkoľvek princíp prerozdeľovania, ktorý presúva podporu chudobnejším,
slabším, dôchodcom, ktorí neprodukujú zisk, je podľa nich nespravodlivý. A keď je niečo nespravodlivé,
tak je to krivda. Bohatí už necítia uspokojenie zo svojho životného úspechu, ale myslia si, že sú za svoj
úspech nespravodlivo trestaní.
Posunula sa mierka primeranosti?
Iste, takýto postoj ignoruje fakt, že aj spoločenské uznanie získali bohatí len vďaka tomu, že tí ostatní
dokážu oceniť kvalitu. Takže úspešný človek pod vplyvom takejto prevrátenej logiky sa nepozerá na
druhého ako na niekoho, oproti ktorému je lepší, lebo dokázal viac, alebo mal aspoň viac šťastia, ale ten
druhý sa preňho stáva záťažou. Dalo by sa povedať, že sulíkovská rétorika prevrátila aj obyčajnú ľútosť
a súcit s nezávideniahodným položením na závisť, že niekto dostáva almužnu. Rétorikou svojej strany
Sulík vlastne predefinoval celý etický koncept, na ktorom dnes stoja moderné demokratické spoločnosti.
Ale čo bolo skôr - nie je Sulík len zákonitým vyjadrením už dlhšie existujúcich nálad?
Áno, ale on začal o tom hovoriť otvorene a, čo je podstatné, dodal tejto téme punc etiky. Podobná

sociálna nenávisť existuje v každej spoločnosti, ale princípom demokratickej politiky je vytvárať určitý typ
zmieru, integrovať rôzne hlasy a záujmy spoločnosti, aby držala pohromade. Každý typ politiky, a to
nielen demokratickej, je postavený na regulovaní - čoho bude viac, čoho menej. Sulík však začal
otvorene hovoriť, že niektoré skupiny v našej spoločnosti sú menejcenné, menej hodnotné, že sú to
vlastne príživníci. Zaujímavé je, že aj Kotleba, ktorý nebol politicky akceptovaný, má veľmi podobnú
rétoriku. Rozdiel je asi len v tom, že Sulík používa expertný jazyk, zatiaľ čo Kotleba sa prihovára svojimi
archaizmami tým menej vzdelaným občanom. Ale odkaz, ktorý obidvaja nesú, je veľmi podobný.
Aký?
Sulík otvorene propaguje meritokraciu - keď najbohatší majú najväčší podiel na moci. Zatiaľ čo Kotleba
reprezentuje prístup stavovského usporiadania, ktorý je tiež hierarchizovaný, tiež rozlišuje "nadľudí" a
"podľudí". A to usporiadanie má veľmi jasnú hierarchickú štruktúru. Pre oboch sú najväčšími nepriateľmi
spoločnosti ľudia, ktorí v budovaní kapitalizmu u nás z rôznych dôvodov neuspeli. Dalo by sa teda
povedať, že majú rovnaký cieľ, ale každý k nemu kráča inou cestou - jeden cez stavovský štát, druhý
cez meritokraciu. No obidva tieto prúdy ohrozujú elementárnu hodnotu demokracie.
Aký vplyv to môže mať na súčasnú koalíciu?
Najväčšie nebezpečenstvo vidím v tom, že postupne, cez drobné ústupky voči strane, čo je vo svojej
podstate nedemokratická, bude koalícia opúšťať princípy, na ktorých stoja súčasné moderné západné
demokracie. Na druhej strane je pozoruhodné, ako dokázal Sulík všetkými možnými marketingovými
spôsobmi určitú časť ľudí pritiahnuť k voľbám a k tomu, aby ho volili. Môže to byť neférové, no marketing
je predovšetkým o efekte, nie o presnosti informácií alebo o ich pravdivosti.
Oceňujete jeho bilbordy?
Porovnajte si tieto úsmevné bilbordy, ktoré ešte sem-tam vidno, na ktorých je Sulík zobrazený ako
palmexman, plný vitality, energie a nádeje do budúcnosti, s tým, ako naštvane a zamračene pôsobil pri
rokovaniach o zostavení vlády. Tam už spoza vážneho výrazu vykukoval diktátor. Človek, ktorý má
veľmi silné mocenské ambície a bojuje. Akákoľvek radosť z toho, že sa SaS podarilo niečo presadiť pre
spoločnú vec, je preč. Ten pôvodný imidž, ktorý pestoval, je už minulosťou, zostal len na bilbordoch.
Podobne ako väčšina sľubov. Ale treba uznať, že sa mu podarilo vytvoriť účinný obraz. Ostatné politické
strany nevedeli vyvolať vo voličoch podobne silnú nádej.
Ani Iveta Radičová?
Radičová dokázala napriek svojmu konzervatívnemu obsahu vytvoriť vidinu zmeny. No len čiastočne.
Účelovo zvolila iný typ rétoriky, začala hovoriť pokojne, pozitívne. A veľká časť ľudí, ktorí by
pravdepodobne nešli voliť, rozhodli sa napokon pre jej zmierlivosť. Lebo je to aspoň nejaká predstava do
budúcnosti. Všetci veríme, že sa dá žiť lepšie. No nevieme, čo máme urobiť. A nevedia to ani súčasné
reprezentácie, ktoré vyvolali zmenu.
Zaoberáte sa sociológiou náboženstva. S čím sa bude musieť popasovať KDH, keď bude spolupracovať
s ľuďmi, čo uverili Sulíkovej etike?
KDH reprezentuje len časť konzervatívnych kresťanov na Slovensku. Zaujímavé na tomto politickom
subjekte je, že je to strana mužov, ktorých volia ženy. Je to model, ktorý zachováva určitú stabilitu. A
ľudia v situáciách neistoty hľadajú pevný bod... Ďalšiu časť ich voličov definujú ich vlastné mocenské
pozície. Vždy tí, čo sú pri moci, presadzujú striktne hierarchický model a sami sa prikláňajú k
aristokratizmu alebo meritokracii. Tejto skupine v KDH ľudia zo SaS neprekážajú, lebo sú na strane tých
úspešnejších. Sú bližšie k moci, preto im vyhovuje každá rétorika, ktorá chce zachovať existujúci stav, v
ktorom im je dobre. Táto strana nikdy nestratí svojich voličov. V parlamente sa bude pohybovať vždy,
lebo ponúka zázemie v takých otázkach, ktoré možno ľudia bežne neriešia, ale majú pocit, že aspoň
niekto ochraňuje istotu.
Nebude prekážkou ani liberalizmus, ktorý SaS deklaruje?
S neoliberálmi zo SaS má KDH veľa styčných plôch, lebo prezentujú podobný typ ideológie, ktorá je
postavená na etike úspešnosti, na hierarchii, vyššom cieli a na budúcnosti, v ktorej nás čaká lepší svet.
Ale to je len podobnosť politických strán. Nič to však nehovorí o kresťanskosti Slovenska. Mnohí sa
zaoberajú otázkou, prečo tak veľa Slovákov volí Smer, keď je Slovensko štatisticky silno kresťanská
krajina. Je to preto, že druhá časť kresťanstva sa opiera o spoločenstvo, o solidaritu, stojí na
náboženstve tých, čo sú dole, sú utláčaní, biedni, chudobní, čo trpia. No v politickej sfére nie je u nás
kresťanstvo náboženstvom utrpenia.

Ako vnímate prekrúžkovanú skupinku v SaS -Obyčajných ľudí?
Je to zaujímavá kombinácia katolíckeho tradicionalizmu s ekonomickými meritokratmi. "Obyčajní ľudia"
vykazujú znaky sekty s mimoriadne demagogickou rétoriku. Zastupujú len marginálnu skupinu voličov,
ktorí vyznávajú konšpiratívne teórie, totálnu apolitizáciu a vrcholný individualizmus, napriek tomu, že sa
vydávajú za kresťanov. Je to asi typ "obráteného kresťanstva", ktoré je väčšmi darvinistické, ako
samotný darvinizmus, proti ktorému takíto militantní kresťania bojujú. Aj samotný názov Obyčajní ľudia
zavádza, keď reprezentanti tohto zoskupenia vyznávajú tie najkonzervatívnejšie, najextrémistickejšie
hodnoty katolíckych fundamentalistov, pričom sú veľmi bohatí. Teda presný opak tých skutočných
obyčajných ľudí. Práve ich rétorika a extrémne pravicové hodnoty ich zbližujú so Sulíkom. Ich etika je
podobná, líšia sa len v detailoch, ktoré sú pre nich nepodstatné ani politicky, ani osobne.
V ktorých?
Štyria poslanci, ktorí sa vydávajú za obyčajných ľudí, sú proti odluke štátu a cirkvi. Ale čo to znamená? V
ich podaní je to veľmi vágna, nekonkrétna agenda, nie je jasné, kvôli čomu to nastoľujú... Podobne ako
Sulík, keď hovoril o dekriminalizácii marihuany, nikdy nevysvetlil, v čom je hlavný problém jej
kriminalizácie. Túto tému si zvolil, lebo dobre znie v istej skupine voličov. Oslovil ich, ale nikdy nešiel k
jadru problému, ktorý je aj etický, spoločenský, ekonomický. Sulík to poňal iba marketingovo, nebola to
preňho skutočná agenda. Preto sa toho napokon tak ľahko vzdal.
Spomínali ste utópiu. Prečo je stále dôležitá?
Aj neoliberalizmus sa mohol presadiť iba vďaka tomu, že bol utópiou. Sulík priniesol istej časti ľudí
nádej, že sa budú mať lepšie. Každý žije v utópii. Toto slovo je sprofanované predchádzajúcimi
ideologickými -izmami. No v skutočnosti je to bežný sen o živote, osobná predstava budúcnosti.
Akýkoľvek ľudský čin by bez projektu - k čomu smeruje a aký má zmysel - nebol možný. Človek by stratil
motív urobiť čokoľvek. Len by si stále kládol otázku - aký to má zmysel.
Aké sú slovenské utópie podľa politikov?
Pre bývalú vládnu garnitúru sa stal zašlou utópiou minulosti Svätopluk, Cyril a Metod alebo iné postavy z
dávnej minulosti. A spermie na plagátoch SaS sú utópiou vzdialenej budúcnosti, ktorá sa nás vlastne
ešte netýka. Politické strany však vôbec neponúkli predstavu "dnešného dňa". Väčšina z nich je
zameraná na minulosť, a preto sú dnes zraniteľnejšie. Po vyhlásení volebných výsledkov ma prekvapilo,
že všetci ľudia išli blahoželať najprv Sulíkovi, nie Radičovej. Médiá mali v permanentnom zábere práve
jeho. Stal sa skutočným víťazom volieb.
A teraz je predsedom parlamentu.
Začína sa nová kapitola, uvidíme, čo prinesie. Do tejto pozície ho vynieslo očividné nadšenie ľudí, ktoré
prežívali aj mnohí novinári, lebo verili v zmenu, úspech, progres. Všetko bolo postavené na takejto
nádeji. Druhí neponúkali nádej, ale istotu. Vystihuje to podstatu toho, ako žijú samotní ľudia, ako a podľa
čoho sa rozhodujú vo vlastnom živote.
Slovenským snom, utópiou je nateraz neoliberalizmus. Čo si vyberajú iné postkomunistické krajiny?
V Európe väčšina krajín zápasí s tým, že nemá projekt do budúcnosti. Je to jeden z prejavov krízy - ľudia
strácajú dôveru, menej nakupujú a investujú. Spotrebná ekonomika sa zastavuje práve pre absenciu
perspektívy. Každá krajina sa preto začína obracať k svojim archaickejším modelom, ktoré už pozná.
Preto vlastne aj tí, čo hlásajú zmenu, to robia spôsobom, aby ľudia nemali strach z toho, čo príde.
Prispôsobujú sa ich očakávaniam. V rétorike sa stávajú konzervatívni. Takáto konzervatívna rétorika
odznela aj v Česku. Je tam dosť podobná situácia, keď sa do českého parlamentu dostali dosť
pofidérne, nevypočítateľné strany, ktoré sú zmeskou totalitného populizmu pomiešaného s
konzervativizmom a paranojou. Tam sú to Veci verejné, u nás je to SaS - kombinácia antikomunistických
fundamentalistov s ekonomickými totalistami.
Ako hodnotíte fakt, že sa doteraz nenašla nijaká politická sila, čo by nekoketovala s cirkvou, ktorá chce
stále aktívne pôsobiť na politiku?
Jeden môj kolega tvrdí, že je iba prejavom hlúposti politikov, keď si myslia, že cirkev má ešte moc. V
skutočnosti ju už dávno nemá. Slovensko je nábožná, ale antiklerikálna spoločnosť. Ľudia nedôverujú
kňazom, nemajú radi klérus. Záujmom politikov je skôr využívať jej rétoriku o etike. A predovšetkým
potrebujú dobre vychádzať s diplomaciou katolíckej cirkvi vo Vatikáne, ktorá má stále veľký
medzinárodný vplyv.
Je tento vplyv až taký dôležitý?

Katolícka cirkev je organizovaná, má, keď treba, dostatok ľudského, diplomatického, ekonomického
potenciálu. Dá sa povedať, že Slovensko ako nová krajina nemala žiadneho iného protektora pri
integrácii do Európskej únie okrem tejto cirkvi. Katolícka cirkev bola prvá, ktorá robila najväčší tlak na to,
aby sa Európska únia rozširovala smerom na Východ. Aby pribrala Poľsko, Maďarsko, Slovensko - teda
prevažne katolícke krajiny.
Je podľa vás utópiou aj humanizmus?
Humanizmus bol utópiou v čase, keď dokázal mobilizovať ľudí, ale v súčasnosti humanizmus nikoho
nezaujíma. Hoci pravda je, že stále máme viacero marginálnych skupín, ktoré to berú ako vieru, v ktorej
sú tieto hodnoty zmysluplné.
Nezaujíma ani medzinárodné humanitárne inštitúcie a hnutia?
Iste, ale ak by sa ľudia mohli rozhodnúť dnes, v čase rôznych kríz, popreli by ho. Našťastie, vďaka tomu,
že humanistické hnutie bolo v Európe také silné, prijali sa do medzinárodných záväzkov princípy, ktoré
stoja na humanizme, a preto sa teraz ľudia napríklad nemôžu rozhodnúť zrušiť Listinu ľudských práv a
slobôd. Viem si predstaviť, že ak by bolo na Slovensku referendum o zrušení viacerých článkov z tejto
listiny, ľudia by pravdepodobne súhlasili s ich odstránením.
Stalo sa niečo s našimi ľuďmi?
Nič, iba sú sklamaní z niektorých veľkých prísľubov a vízií. Hľadajú niečo iné. Utópia je predstava
nového, ešte nepoškvrneného, na čo si človek nestihol uchovať spomienku z minulosti. O humanizme
však vždy môže hocikto povedať, že sa jeho extrémnym prejavom stal stalinizmus, ktorý nás priviedol ku
gulagom.
Humanizmu sa darilo na Západe, kde gulagy neboli...
Iba upozorňujem, prečo tomu ľudia dnes neveria. Je trochu konzervatívne pýtať sa, čo sa to deje s
ľuďmi, keď prestali veriť v základné humanistické posolstvá. Je to rovnaké, ako keď ľudia, čo bojovali
proti humanizmu, tvrdili, že ak prestaneme veriť v Boha a budeme už veriť iba v človeka, znamená to
koniec sveta.
Ako sa pýtate vy sociológ?
Z pozície sociológie musím konštatovať, že dnes humanizmus nie je niečo, čo ľudí mobilizuje. Podobne
to už nedokáže ani tradičná podoba náboženstva. To, čo mobilizuje dnešného človeka - a vidno to aj na
mnohých politických stranách - sú určité náboženské koncepty, ktoré sa nedajú spájať s existujúcimi
inštitúciami. Máme veľa kresťanov, ktorí sa boja akejkoľvek cirkevnosti, máme dosť humanistov, čo
neprestávajú veriť svojím ideálom, ale nechcú robiť politiku. Postoj týchto skupín sa pritom opiera o
vieru, ktorá vychádza z minulosti, ale nepresadzujú ju tradičnými spôsobmi cez politiku alebo
náboženské inštitúcie.
Kto vychádza z predstavy o budúcnosti?
S budúcnosťou teraz operuje ekonomický neoliberalizmus, ktorý sľubuje, že bude lepšia a
spravodlivejšia. Západ narazil na tento koncept a rieši, ako sa s ním má vyrovnať, ale u nás to ešte stále
funguje ako lákavá utópia. Ľudia nemajú dostatok informácií o jeho dôsledkoch. No na druhej strane
nemajú ani nijakú inú alebo novú utópiu. Veľmi túžia uchovať si nádej a predstavu, že aspoň takto si
získajú a uchovajú dôstojnosť. No táto ekonomická utópia spravodlivosti a rovnosti v rovnej dani, v
rovnakej odkázanosti na seba samého a zjednodušenej verzii rovnakých pravidiel pre všetkých, veľmi
pripomína totalitárne sektárske utópie.
V čom?
Sekty majú svoju vlastnú interpretáciu kresťanstva, sústredia sa na jeden bod, jedno heslo a tým
deformujú jeho pôvodné východiská. Podobne aj tieto ekonomické koncepcie vychádzajú z vlastnej
účelovo zjednodušenej interpretácie humanizmu. Formulujú si vlastnú teóriu spoločenskej spravodlivosti
a etiky, primeranú ich osobným ambíciám. No ekonomický neoliberalizmus v konečnom dôsledku
generuje totalitné spoločnosti. Ale čo sa dá robiť s tým, že sa vždy a v každej spoločnosti mnohí s
nadšením vrhajú do totalitných skupín? Ľudia tam očakávajú lepší nový svet. Podobne ako ho inak
očakáva každý z nás.
Čo viedlo Smer k odporu proti všetkému novému, modernému, progresívnemu?

Smer stavil na istotu a tá mu priniesla úspech. Nezabúdajme, že vo voľbách Smer zvíťazil s obrovským
náskokom.
Teda na čo stavil, to aj vyhral. S istotou však nemohol staviť na mladú generáciu.
Prečo je také jasné, že nemohol?
Mladá generácia je nestála, neistá vo svojich záujmoch. Nie je to "dobrá investícia" pre typ politickej
strany, ktorá ide na istotu. Aj KDH bude mať vždy svoje percentá, lebo hrá na konzervatívneho voliča a
nijako neexperimentuje. Dá sa povedať, že Smer nemal odvahu, Sulík to využil, prišiel s niečím novým a
nalomil aj mnohých nerozhodných. A na rozdiel od iných nových strán má aj svoju neoliberálnu utópiu a
peniaze, aby sa sústavne zviditeľňoval ako nádej svetlejších zajtrajškov.
© PEREX, A.S.. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Miroslav Tížik
- Narodil sa v roku 1973 v Myjave
- V roku 1998 dokončil štúdium sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
- V roku 2006 zavŕšil doktorandské štúdium na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave s dizertačnou
prácou Renesancia náboženských pospolitostí v súčasnosti.
- V rokoch 2000 a 2002 absolvoval dva polročné vedecké pobyty na univerzitách v Paríži.
- V rokoch 1999-2007 pôsobil ako externý pedagóg na VŠVU v Bratislave. Je odborným asistentom na
Katedre sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Externe učí aj na Fakulte medzinárodných
vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
- Od roku 2007 je vedeckým pracovníkom v Sociologickom ústave SAV v Bratislave.
- Venuje sa sociológii náboženstva, interpretatívnej sociológii a občas aj sociológii umenia. Je členom
redakčnej rady časopisu Biograf a tiež časopisu Anthropos.
"Humanizmus bol utópiou v čase, keď dokázal mobilizovať ľudí, ale v súčasnosti humanizmus nikoho
nezaujíma."
"Všetci veríme, že sa dá žiť lepšie. No nevieme, čo máme urobiť, a nevedia to ani súčasné
reprezentácie, ktoré vyvolali zmenu."
"Sulíkovská rétorika prevrátila aj obyčajnú ľútosť a súcit s nezávideniahodným položením na závisť, že
niekto dostáva almužnu."
,,Mladých ľudí sa podarilo nalákať na lacné prozápadné sľuby, lebo táto generácia nemá nijaké
skúsenosti pri obhajovaní vlastných záujmov."
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23. Ivana a Tomáš z Nitry v Návrate levích blížencov
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 19/07/2010; 28/2010; s.: 9; Spoločnosť; JANA
ČERNÁKOVÁ]
Návrat levích blížencov sa volá nová tanečná choreografia nitrianskych súrodencov Ivany a Tomáša
Surovcovcov. Vrátili sa s ňou na profesionálnu scénu.
NITRA. Známi tanečníci - súrodenecká dvojica Ivana a Tomáš Surovcovci z Nitry vyštudovali
ekonomickú univerzitu, ale tancu zostali verní. Popri svojej práci si obaja vyskúšali roly súťažiacich v
šou Leťs Dance, s úspechom sa predstavili aj na Majstrovstvách SR v exhibíciách v Žiari nad Hronom.
Keďže sú obaja pracovne vyťažení a bývajú v hlavnom meste, tanec individuálne trénujú v klube
Unidance Bratislava a príležitostne v Akadémii tanca v Nitre. Svoje hobby nielen vyučujú iných, ale sami
sa tiež zdokonaľujú na domácich aj zahraničných tanečných sústredeniach.
Na kurz tanca išla celá partia
Cesta oboch súrodencov za tancom nebola priamočiara, ale zrejme predurčená osudom. V širšej rodine
nemali žiadnych profesionálnych tanečníkov -svoje potenciálne vzory. Keď mal Tomáš asi tak 12 a Ivana
okolo 8 rokov, kamarátka Zuzka, s ktorou na Čermáni skákali gumu a hrali vybíjanú, ich nahovorila na
tanečný kurz.
"Išli sme celá partia z našej ulice. Mňa so sestrou tanec "chytil", no všetci kamaráti s tým asi po 3
mesiacoch prestali. To je zrejme príklad toho, že v živote nič nie je náhoda," spomína Tomáš Surovec.
"S Ivanou nás to začalo baviť stále viac, prechádzali sme všetkými kategóriami a veľakrát sme stáli na
stupňoch víťazov. Tanec si nás získal a už sme pri ňom zostali. Poskytuje nám zábavu, uvoľnenie,

spoločenské vyžitie a v neposlednom rade aj zdravý pohyb."
Láska k tancu rozhodla
Nitrianski tanečníci boli všestranní - asi 15 rokov sa venovali latinskoamerickým aj štandardným tancom,
každý z nich mal svojho partnera, neskôr tancovali spolu. Popri úspechoch zažili aj chvíle, keď sa im
darilo menej, čo ich však neodradilo. Práve naopak, zocelilo ich to a pripravilo na život, v ktorom nie je
vždy len dobre. "Život je ako jedna tanečná súťaž, raz to ide lepšie, raz horšie, občas sa aj nohavice
roztrhnú," smeje sa Tomáš, ktorý tento šok zažil na vlastnej koži. "Treba sa tváriť, že sa nič nestalo a ísť
ďalej."
Za svoj najväčší úspech považuje víťazstvo na Majstrovstvách SR 2004 v desiatich tancoch, kde
predviedli štandardné aj latinskoamerické tance, ktoré sa nakoniec vyhodnotili ako celok. "Touto súťažou
sme symbolicky uzavreli našu profesionálnu tanečnú kariéru, keďže som sa chcel viacej venovať svojej
profesii a sestra tiež študovala. Ja som práve v tom roku končil štúdium na EU v Bratislave a rozhodol
som sa intenzívnejšie venovať finančníctvu," vysvetľuje Tomáš, prečo sa na niekoľko rokov stratili z
profesionálnej tanečnej scény. "So sestrou sme sa tak spontánne rozhodli, že už máme dosť nervov z
pravidelných tréningov a súťaží. No vlani v septembri sme sa obaja pristihli pri tom, že nám atmosféra
tanečných súťaží zase chýba. Preto nám náš manažér a choreograf Petr Horáček zostavil novú
choreografiu - sme obaja narodení v znamení Leva, tak ju nazval Návrat levích blížencov. Trénovali sme
ju zhruba 4 mesiace. V máji sme sa s ňou predstavili na Majstrovstvách SR v exhibíciách v Žiari nad
Hronom."
Podľa Tomášových slov obaja súťaž brali ako príjemný návrat medzi profesionálov, s nadhľadom a bez
stresu z toho, či vyhrajú alebo nie. Svoj tanečný comeback po 5 rokoch si patrične vychutnávali a opäť si
získali porotcov aj obecenstvo - skončili na druhom mieste.
Technika, šou aj emócie
Bolo to niečo iné ako tancovanie v Leťs Dance, kde si Tomáš tiež užil pocit víťazstva. V roku 2008 s
Miškou Čobejovou súťaž vyhrali, o rok neskôr s Peťou Polnišovou boli druhí. Ivana v Leťs Dance
tancovala najprv s Martinom Konrádom, vlani s Filipom Túmom a tento rok, kedy Tomáš do šou už
nechcel ísť, mala za partnera Mareka Vašuta. "Boli to vždy 4 mesiace tvrdej driny, teraz som
uprednostnil svoju prácu. Leťs Dance 4 som pozeral len kvôli sestre," vysvetľuje Tomáš. Ale na účasť v
tejto tanečnej súťaži majú obaja len pekné spomienky. Naučila ich to, že tanec má viacej zložiek, než len
dokonalú techniku. "Nesmie mu chýbať šou, príbeh, emócie, radosť z pohybu a chuť odovzdať kus seba,
to baví ľudí viac ako presnosť krokov. "Let ´s danceovský" prístup k tancu v spojení s kvalitou pohybu
sme uplatnili na spomínaných majstrovstvách, čo sa odrazilo aj na našom umiestnení a výborných
diváckych ohlasoch. Pri exhibíciách je totiž na parkete vždy len jeden tanečný pár a porota môže
komplexne sledovať jeho tanečný prejav. Pri klasických súťažiach nie je možné "hrať nejaký príbeh",
keďže na parkete tancujú naraz všetci súťažiaci."
Sústreďuje sa na trénerstvo
Let´s Dance bol podľa Tomáša taký veľký pioniersky tábor s kopou zábavy a pekných chvíľ. Eufória
nakoniec vyprchala, všetci sa rozišli a napriek sľubom, že sa stretnú na káve a pokecajú, sa už viacmenej nikdy nestretnú. "Neľutujem, že som v "štvorke" nesúťažil. Venoval som sa práci a oddychoval
som. V tanci sa teraz v prvom rade sústreďujem na trénerstvo. Mám rád prácu s ľuďmi, čo mi umožňuje
aj moje povolanie osobného finančníka aj učenie tanca. Racionálny a emociálny svet sa pritom spájajú
do jedného, v ktorom žijem a ktorý mám rád," priznáva Tomáš. "So sestrou aj naďalej plánujeme
trénovať, tancovať na súkromných akciách a ak bude čas a chuť, aj súťažiť."
JANA ČERNÁKOVÁ
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24. Ľudia sú naivní konzumenti
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 19/07/2010; 29/2010; s.: 44,45; týždeň v ekonomike; JOZEF
RYNÍK]
JOZEF RYNÍK
Stretli sme sa v bratislavskej reštaurácii, kde bežali futbalové majstrovstvá sveta. Futbal ho zaujíma a
sám ho aj hráva na americkej univerzite. Viac ho však láka výskum ekonomického myslenia ľudí.
Behaviorálny ekonóm Botond Kószegi.
.ako ste sa dostali k behaviorálnej ekonómii?

Už v Budapešti som študoval na matematickom gymnáziu a v matematike som pokračoval aj na Harvard
University. Bol som teda na ceste stať sa matematikom. Lenže na vysokej škole ma začala matematika
nudiť a zistil som, že ma viac zaujíma to, prečo a ako sa ľudia správajú v istých situáciách. Lákalo ma
zladenie matematiky s psychológiou a ekonómiou, a preto som hľadal nejaký odbor, ktorý by to vystihol.
Môj budúci tútor na postgraduálnom štúdiu mi poradil, aby som skúsil robiť behaviorálnu ekonómiu.
Nevedel som ani, čo to je, vtedy sa táto veda iba rozbiehala. Bolo riskantné venovať sa tomu, lebo
chýbala aj literatúra. Ale riskol som to a neľutujem.
.keďže nebolo literatúry, asi bolo tTeba robiť experimenty.
Iste, ľudské správanie sa dá skúmať iba cez experimenty s ľuďmi. Robím veľa výskumu v oblasti
sebaovládania. Predstavte si, že vám niekto ponúkne sto eur teraz alebo 120 eur o mesiac. Pre čo sa
rozhodnete? Výskumy ukázali, že väčšina ľudí si vezme radšej sto eur hneď. Ale ak tých sto eur
ponúknete človeku o dva roky alebo 120 eur o dva roky a mesiac, v tom prípade ľudia volia tých 120 eur.
.čo tento experiment hovori?
To, že existuje konflikt medzi túžbami ľudí v súčasnosti a budúcnosti. Tie konflikty vedú k mnohým zlým
rozhodnutiam. Ľudia sú veľmi netrpezliví, čo sa týka okamžitej spotreby, ale vedia byť trpezlivejší, ak sa
spotreba týka budúcnosti. To môže viesť k závislosti od istých produktov okamžitej spotreby, ako sú
cigarety alebo úver.
.v jednej práci sa venujete naivite ľudí pri požičiavaní si. Čo ste zistili?
Aj tu platí, že ľudia chcú konzumovať hneď, ale v budúcnosti sú ochotní šetriť. Navyše, ľudia si
neuvedomujú, že sú takí, a že šetriť v budúcnosti nikdy nezačnú alebo sa im to nepodarí. Týchto ľudí
vedia perfektne využívať firmy, ktoré ponúkajú lacné pôžičky. Povedia im, že im lacno požičajú hneď a
ak pôžičku vrátia skoro, vyjde ich to naozaj lacnejšie. Ale ak ju nesplatia načas, čo sa vo väčšine
prípadov stane, tak úver strašne preplatia. Ľudia sú teda naivní v budúcich očakávaniach. Nerozumejú
sebe a, samozrejme, často nerozumejú ani podstate úverovania. Netušia, že úroky sa môžu v
budúcnosti meniť a oni pôžičku nebudú schopní splácať.
.kto môže využiť vaše zistenia?
Napríklad vláda. My zisťujeme, že také správanie ľudí vedie k ochudobňovaniu spoločnosti. Čiastočne si
môžu za svoje problémy n euvedomelí zákazníci, ale časť viny majú aj firmy, ktoré toto správanie
využívajú vo svojom biznis modeli. Na základe našich štúdii môže štát zaviesť isté regulácie, ktoré
predídu takému správaniu ľudí a firiem. Napríklad štát môže zakázať veľké pokuty za -nesplatenie úveru
či nesplnenie zmluvy. Ale využiť tieto poznatky môžu aj súkromné firmy, aby sa lepšie postarali o svojich
zamestnancov.
,,.takže vy ste za tvrdšie vládne regulácie trhu, s ktorými sa teraz roztrhlo vrece?
Aj k reguláciám sa staviam opatrne, pretože viem, že môžu mať aj negatívny efekt na trh. Najmä ak sú
vládni úradníci príliš horliví. Ale rozumné regulácie trhu neuškodia. V USA sa za posledné dva roky
objavili regulácie vo forme obmedzenia poskytovania lacných hypoték a kreditných kariet mladým
ľuďom, čo je podľa mňa rozumné.
.existuje spojenie medzi vekom a zlým rozhodovaním sa konzumentov?
Je len málo dôkazov, aby sme to vedeli s určitosťou tvrdiť. Ale istú formu finančnej naivity u mladších
ľudí badať. Napríklad koľkokrát platia za veci, ktoré nepotrebujú alebo nemusia za ne platiť. Naivita klesá
smerom k päťdesiatke, ako stúpajú skúsenosti ľudí s trhom, a potom opäť stúpa. Čiže starší ľudia sú
opäť naivnejší.
.hrajú aj emócie svoju rolu pri ekonomickom rozhodovaní sa?
Iste, my ani nevieme veľa ekonomických rozhodnutí vysvetliť, ak nerátame s emóciami. Napríklad strach
či túžby veľmi ovplyvňujú naše spotrebiteľské správanie. Ľudia neradi chodia k doktorovi, lebo sa boja
zlej správy. To musia mať na mysli aj lekári, keď s pacientmi komunikujú. Alebo ľudia nechodia do práce
iba kvôli peniazom, ale aj preto, lebo ich práca baví.
.ako na ľudské správanie vplýva napríklad spotrebná daň na cigarety?
Fajčiari sa správajú podobne ako ľudia, ktorí sú naivní pri úveroch.
Chcú svoj šluk hneď, ale sú ochotní prestať fajčiť v budúcnosti. To správanie vedie k vyššej spotrebe

cigariet v súčasnosti. My sme chceli vytvoriť prostredie, v ktorom by ľudia mali väčšiu motiváciu splniť
svoje predsavzatie skončiť s cigaretami. Jedna z možností je zvýšiť spotrebné dane z tabaku, čím sa
zvýši cena cigariet a niektorí fajčiari skončia so svojím zlozvykom.
.sú dôkazy na to, že to skutočne tak funguje?
Sú. Ekonómovia to zmerali a tvrdia, že ľudia reagujú na cenu produktov viac ako na výstražné nápisy, že
fajčenie škodí zdraviu. Dobrá správa je, že mladí ľudia sú na ceny ešte citlivejší.
.takže vysoké dane na škodlivé veci sú v poriadku?
Iste. Cigarety sú jasný príklad, pretože škodia všetkým aj tým, ktorí ich nefajčia. Pri alkohole je to menej
zrejmé, lebo musíte piť veľa, aby sa dostavili škodlivé dopady. Ale napríklad v USA je veľká debata o
nadváhe a nezdravom jedle, ktoré spôsobuje aj cukrovku. Takže niektorí argumentujú, aby sme extra
zdanili aj tuk a cukor. Lenže, istú porciu cukru a tuku potrebuje v živote každý, ale cigarety
nepotrebujete.
.keď však v jednom štáte zvýšite dane z cigariet, tak sa začnú pašovať zo štátu, kde sú lacnejšie. V USA
to možno taký problém nie je, ale my na Slovensku máme praktické skúsenosti s lacnými cigaretami z
Ukrajiny.
Iste, ak zavádzate dane, treba počítať aj s praktickými dopadmi a myslieť širšie ako v rámci jednej
krajiny.
Botond Kőszegi prednášal na vedeckej konferencii - Bratislava Economic Meeting 2010, ktorá sa konala
25. - 26. júna na Ekonomickej univerzite. Organizovali ju nezávislé občianske združenie Virtual
Scientific Laboratories, EU v Bratislave a ekonomický inštitút CERGEEI. Konferenciu podporila Nadácia
Tatra banky.
BOTOND KŐSZEGI

pochádza z Budapešti. Na začiatku 90. rokov vyštudoval matematiku na Harvard University. Potom si
urobil postgraduálne doktorandské štúdium na MIT, kde sa venoval behaviorálnej ekonomike. Od roku
2000 učí ekonómiu na University of California v Berkeley.
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25. Kríza: prečo sme do nej spadli a ako z nej von
[Téma: Ekonomická univerzita; Revue priemyslu; 15/07/2010; 07, 08/2010; s.: 32, 33, 34; Veda a
výskum; Peter Marianyi]
Ing. Miloš Kráľ, docent Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, je známy svojimi otvorenými a kritickými názormi
na fungovanie súčasného globálneho finančného systému. Udalosti z posledných rokov i mesiacov jeho
názory plne potvrdzujú.
REVUE PRIEMYSLU: Mohli by ste v stručnosti vysvetliť názor, že korene súčasnej globálnej krízy
spočívajú (aj) v matematickej vede?
Miloš Kráľ: Mohol. Žiaľ, nie je celkom správny. V skutočnosti spočívajú nielen v matematickej vede, ale
súčasne v morálnom zlyhaní jednej významnej a mocensky vplyvnej skupiny ľudí. Tvoria ju tí, čo tieto
produkty vyprodukovali a ďalej tí, čo ich predávali (mnohí z nich vedeli o tom, že ekonomicky znalostne
poddimenzovaným kupcom spôsobia značné straty). Niekedy si myslím, že to bol práve cieľ týchto
produktov
- vytiahnuť peniaze z vrecka tým ľuďom, ktorí sa k nim dostali v posledných rokoch v príliš veľkom
rozsahu a zatiaľ nič nevedia o finančných produktoch či dokonca systémoch, ktoré im ich s úspechom
"vysajú" z ich kont či vreciek.
V čom spočíva "vina" matematikov?
Kráľ: Matematická veda sa pod krízu "podpísala" tým, že naozaj vynikajúci jednotlivci matematici sa dali
za veľké platy získať na to, aby zostrojili matematicky zložité finančné produkty na podklade pochybných
či takmer úplne bezcenných aktív (súhlasím s názorom, že títo často o ich podstate a následkoch
absolútne nič nevedeli
- moja osobná skúsenosť).
Tí druhí potom tieto produkty poslali na národné i svetové finančné trhy a tam ich nechali kúpiť (to už
nerobili matematici, ale skvelí marketingoví pracovníci bánk alebo iných finančných inštitúcií)

spomínaným ekonomicky znalostne silne poddimenzovaným kupcom.
A keď to všetko "prasklo, " títo kupci z celého sveta prišli o cca 1 bilión USD.
Tento bilión potom na trhu chýbal na strane dopytu (niektoré zdroje hovoria o 5 biliónoch)
- uvedení zbohatlíci náhle nemali za čo ďalej nakupovať. Tým sa zároveň zadrhol kolobeh objednávok
pre výrobu i samotná výroba, a tiež reálna spotreba. A potom to už išlo ako v bludnom kruhu: nižšie
mzdy, nižšie odvody daní do štátneho rozpočtu, obrovské deficity štátnych rozpočtov a ich následné
krátenie, tým znova menšie až takmer žiadne objednávky, atď. , atď. Pocítili to na vlastnej spotrebiteľskej
či podnikateľskej koži i takmer všetci na Slovensku.
Vaše pracovisko predpovedalo ako jedno z mála túto krízu už vopred. Aké boli reakcie profesionálov z
ekonomickej sféry?
Kráľ: V zahraničí, na západ od hranice s Českou republikou pozitívne, v Čechách de facto žiadne, resp.
jedna sarkasticky až vysmievavo znevažujúca. Ako sa o pár mesiacov ukázalo, hlúpo znevažujúca. Istí
páni z jednej známej pražskej inštitúcie sa mi za ich poriadne - ako neskôr vyšlo najavo
- hlúpy komentár k danej prezentácii po vzniku mnou predvídaných a verejne predom popísaných
budúcich ekonomických skutočností dodnes neospravedlnili. To viete, Pražáci. . .
Myslíte si, že sa súčasnej kríze dalo predísť?
Ako?
Kráľ: Jasné, že sa dalo. Jednoducho. Keby na mieste tých, čo mali tento systém kontrolovať, nesedeli
osoby, ktoré o nimi skúmanej problematike majú toľko znalostí ako prvák pri učení sa čítať alebo ešte
menšie.
Alebo osoby, ktoré naozaj možno vedeli, že uvedené produkty sú extrémne toxické, a napriek tomu, v
záujme krátkdobého prospechu, dovolili ich predaj. To sa dialo po celom svete i na Slovensku - niektorí
tieto produkty dokonca sami kupovali, hoci z pozície svojho pracovného postavenia ich nikdy nemali
pripustiť na slovenský i iný finančný trh a do žiadneho slovenského či iného portfólia.
Prečo sa niektorých krajín kríza dotkla viac, niektorých menej (India, Čína)?
Kráľ: Číňania mali najviac rozumu a pevnú chrbtovú kosť. Ich veci znalí odborníci presne vedeli, o čo
ide, a zakázali nákup týchto takmer alebo úplne bezcenných toxických produktov do ich majetkových
portfólií.
Preto čínske banky a čínska národná banka z nich nemali vo svojich portfóliách skoro úplne nič. Takisto
nemecká Deutsche Bank z krízy vyviazla takmer bez problémov, keďže šéfom jej príslušnej divízie bol
Číňan rovnakých vyššie uvedených kvalít a súčasne výborný matematik. Ten ich buď zakázal, alebo tie
kúpené nechal poistiť
- a to u americkej finančnej inštitúcie. Tá potom pri povinnosti vyplatiť poistku po zrútení cien týchto
toxicít takmer skrachovala a od krachu ju zachránil len obrovský, mnohomiliardový dolárový balík
výpomoci financovaný z daní amerických daňových poplatníkov.
Mohli sa kríze vyhnúť, resp, zmierniť jej dôsledky aj iné krajiny, napríklad ČR alebo SR?
Kráľ: Také malé ekonomiky, ako sú česká a slovenská, sa určite nemohli vyhnúť následkom krízy. Čo sa
však dalo, bolo zmiernenie jej následkov včasnou a vopred pripravenou obrannou reakciou danej
ekonomiky.
To sa, žiaľ, nestalo - v ČR dokonca vtedajší predseda vlády Topolánek a jeho minister financií dávno po
prepuklnutí krízy v SRN (najvačší odberateľský trh pre českú i slovenskú ekonomiku) totálne
nekvalifikovane prehlasovali, že českej ekonomiky sa táto kríza nedotkne, že jej ekonomika je silná a
zdravá. . . Už vtedy som tvrdil, že sú to totálne ekonomické nezmysly a presne som predpovedal, že
ekonomika ČR skončí na nule, keď vtedajší premiér rozprával pre rok 2009 o štvorpercentnom raste. . .
A v decembri som to opravil na pokles o 2 - 4 %, zatiaľčo oni rast 1, 8 %.
Do akej miery mohol krízu spôsobiť ľudský faktor?
Kráľ: Nie mohol - ten ju spôsobil. Do hlavnej miery. Bez ľudského faktora by kríza určite nevznikla.
Proste zlyhal. A to po celej kontrolnej ose. Iste, treba sa spýtať, prečo takto zlyhal. A čo sposobilo a
zapríčinilo jeho zlyhanie? Zistenia budú určite veľmi zaujímavé a veľmi podnetné pre výsledné riešenie.
Dali by sa nájsť mechanizmy, ktoré by s ľudskými vlastnosťami, ktoré krízu spôsobili, rátali vopred a
ochránili celý finančný systém? Aj v prípade súčasných problémov eura?
Kráľ: Jasné, že mechanizmy na záchranu systému euro sa nájsť dali a dajú. Žiaľ, politická elita
reagovala veľmi pomaly a naviac veľmi povrchne. Ostatne, sami Nemci priznávajú, že euro je tam, kde
je, pretože predsedom nemeckej vlády nie je ekonóm. To všetko bolo treba riešiť rázne hneď v roku
2008 na jeseň po krachu Lehman Brothers. Doteraz sa de facto nič reálne neurobilo a výsledok je úplne

rovnaký, ako u neliečenej nebezpečnej choroby
- namiesto jej vyliečenia v zárodku sa hľadajú polovičaté a podstatne drahšie riešenia teraz. A kvôli
počtu členov EU a systému hlasovania (nutnosť dosiahnutia konsenzu) je výsledok takmer vždy jalový.
Preto sme dnes tam, kde sme. Cesta z tohoto miesta bude veľmi ťažká - ak sa nezvládne správne a
dobre, krajným scenárom je vystúpenie najzdravších a disciplinovaných členov z tohoto paktu a
založenie paktu nového.
Aj na tento scenár by mali byť slovenské subjekty vopred pripravené - a nie až po funuse, keď to
nastane. Týka sa to firiem i samotného štátu.
Ide v súčasnej kríze o morálny alebo politický problém?
Kráľ: O oba. A k tomu o problém odborný, a teda ekonomický. Veciam treba rozumieť, a nie nechať
riadiť tento obrovský problém politikom typu psychológov, jadrových fyzikov či enviromentalistov, a k
tomu naviac v systéme, ktorý platí pre eurozónu. Veľká škoda pre EU a celé euro je, že ministrom
financií Nemecka už nie je prvotriedny odborník a zástanca tvrdej ruky i tvrdej a vecne podloženej
regulácie Peer Steinbrück.
Pozná finančný systém do všetkých podrobností a jeho návrhy na zmeny jednoznačne a presne
smerovali k presadzovaniu prísnej finančnej disciplíny a tým i k potlačeniu až odstráneniu špekulatívnych
pohybov, ktorých sme svedkami dnes vo veci Grécka a celého eura.
Takže zlyhali aj ochranné mechanizmy Európskej únie?

Kráľ: O akej disciplíne a vierohodnosti členov EU možeme hovoriť, keď na to, aby euro bolo vždy pevnou
a medzinárodne prvotriedne akceptovanou menou, je treba držať deficit HDP každého člena na
maximálne 3 % - a dnes tu máme napr. Slovensko s cca 7 %, to isté ČR a Poľsko, no a k tomu
"majstrov" PIIGS (Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko), z ktorých každý má dlh vyšší ako
10 % HDP. . . ?
Aké ekonomické nástroje by nás do budúcnosti mohli ochrániť pred podobnými krízami?
Kráľ: Podrobnosti o nich dá práve navrhovaný nový systém pre bankovo-finančný sektor, ktorý vojde do
histórie pod názvom Basel III. Vzniká na pôde Banky pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji (preto angl.
skratka Basel) a bude korigovať a doplňovať nedostatočné opatrenia z predošlého systému Basel II. Aj
tie, najmä ich nízka náročnosť v niektorých segmentoch finančných trhov, mali za následok jednak vznik
predchádzajúcej krízy a teraz vznik krízy eura. Peer Steinbrück napr. presadzoval ako jeden z
významných taký zákon, ktorý by znemožňoval emitovať cenné papiere subjektom, ktoré za ne nie sú
schopné ručiť vlastným majetkom - takých bolo pred krízou a počas nej mnoho. Ak by sa prijal tento
návrh a mnohé jeho ďalšie, kríza v tomto rozsahu by nemohla v budúcnosti vzniknúť. Ani vo svete, ani
voči euru. Žiaľ, lobisti druhej strany urobili a zrejme i naďalej robia všetko pre to, aby z nich nebolo
prijaté de facto nič. Pretože niektorí na kríze poriadne zarobili, tak prečo by si mali teraz nechať vziať ich
zlatú žilu?
Na akých základoch by sa mala budovať "zdravá ekonomika postkrízového typu"?
Kráľ: Jednoznačne len na báze spravodlivosti pre všetkých účastníkov finančných trhov, vymožiteľnosti
práva (na trhoch over the counter taký komplexný a všeobecne platný medzinárodný štandard zatiaľ
neexistuje a pritom tieto trhy sú obrovské), vierohodnosti a znovuobnovenej plnej dôvery.
Isté je, že to nebude jednoduché, ak to vôbec vznikne.
Spotreba verzus výroba. Akú úlohu tu zohráva marketing?
Kráľ: Veľkú. A, žiaľ, často negatívnu. Nedávno to v súvislosti s pomenovaním príčin krízy presne uviedol
nositeľ Nobelovej ceny prof. Joseph Stiglitz: "Globalization had opened up a global marketplace for fools.
" * (Globalizácia otvorila svetový trh bláznom).
A teraz ide vo svete o to, či títo šašovia - tvorcovia pochybných či vyslovene bezcenných finančných
produktov, predajcovia týchto produktov a im podobní - budú mať vo svete globalizácie neohraničenú
možnosť tieto šašovské produkty predávať i naďalej (s pomocou majstrov marketingu) a tým znova siať
zrniečka budúcej podobnej krízy. . .
Alebo sa im v tom oprávnenou, primerane náročnou, prísnou a právne vymožiteľnou reguláciou zabráni.
Čo sa týka Čiech, som silným skeptikom - viaceré oficiálne prehlásenia budúcich vplyvných politikov i
ekonómov sú o tom, že trh zasa všetko zariadi sám. . . Ako vieme, nezariadil. Potvrdili to i viacerí
nositelia Nobelovej ceny, napr. M.
Spence (nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2001).
Finančné trhy - aké časované bomby sa v nich skrývajú do budúcnosti?

Kráľ: Sú to zatiaľ nedoriešené otázky okolo regulácie derivátových finančných produktov, okolo
špekulácií (niektoré typy "short obchodov" apod. ), doznenie prvotnej finančnej krízy formou úplného
stiahnutia hlavného množstva (aspoň 90 %) tých toxických produktov, ktoré zapríčinili krízu, z obehu a
niektoré ďalšie. K tomu treba pripočítať jeden veľký otáznik - ako sa skončí čínsky hospodársky zázrak.
Ak "mäkkým pristátím" a čínska ekonomika ho uskutoční, v oblasti hospodárskej by sa už potom nič
toxické nemuselo stať. Ak však Čína "buchne, " sme v druhej kríze podobnej tej prvej. Ak nie vo väčšej.
Stále viac sa dnes ako hrozba č. 1 spomína rastúce zadlžovanie sa štátov. . .
Kráľ: Hlavným a doteraz nikdy neexistujúcim rizikom je v podstate pre celý svet zvládnutie riadenia
obrovského verejného dlhu - štátneho i komunálneho. Počas rokov 2007 - 2009 dosiahol také rozmery,
že nik z dnes žijúcich ekonómov nemá skúsenosť s jeho efektívnym riadením a znižovaním.
Ak sa k tomuto problému pridá "tvrdé pristátie" čínskej ekonomiky, sme v tzv. W.
Teda v druhom poklese podobnom tomu z roku 2008. V tom prípade zažijeme znova to, čoho sme boli
na Slovensku svedkami v roku 2009. I preto je pre všetkých riadiacich pracovníkov nevyhnutné, aby mali
pripravený okrem pozitívneho scenára rozvoja ich firiem i ten rizikový. Pretože nepripravení budú mať
straty znovu ešte vyššie.
Peter Marianyi

Kto je kto doc. Ing. Miloš Kráľ, CSc. absolvoval štúdium na Obchodnej fakulte VŠE v Bratislave (1976).
Pracoval v Inštitúte riadenia v Bratislave, Ekonomickom ústave SAV, VŠE v Prahe, v Investičnej a
rozvojovej banke, Dopravnej banke, atď. Absolvoval viaceré stáže v najvačších nemeckých a rakúskych
bankách. Od roku 1999 pôsobí ako pedagóg na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne so zameraním na
medzinárodné financie, bankovníctvo a devízové riziká a riadenie firmy. V tomto roku bol vymenovaný
za mimoriadneho profesora na Ekonomickej akadémii (de facto ekonomickej univerzite) Karola
Adamieckieho v Katowiciach.

Malé ekonomiky, ako sú česká a slovenská, sa určite nemohli vyhnúť následkom krízy. Čo sa však dalo,
bolo zmiernenie jej následkov
Korene súčasnej globálnej krízy spočívajú (aj) v morálnom zlyhaní jednej významnej a mocensky
vplyvnej skupiny ľudí: Miloš Kráľ, UTB Zlín
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26. Koalícia sa radí o SIS
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:55; 20/07/2010; Téma dňa]
MODERÁTOR: Peter Bielik
HOSTIA: František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA
Peter Bielik, moderátor: "Premiérka Iveta Radičová sa po rokovania v Maďarsku vrátila do Bratislavy.
V týchto chvíľach už rokuje ako líderka SDKÚ-DS na koaličnej rade. Na mieste je aj Alžbeta Vlková.
Betka, čo má byť obsahom dnešného rokovania? Môžeš potvrdiť tie informácie, že po jeho skončení by
sme už mohli spoznať meno nového šéfa Slovenskej informačnej služby?"
Telefonuje:
Alžbeta Vlková, reportérka TA3: "Tak určite by sa to eventuálne mohlo potvrdiť, že Karol Mitrík, ktorého
navrhla premiérka Iveta Radičová a prezídium SDKÚ, tak je možné, že ho partneri odobria, avšak
môžem aj povedať to, že napríklad Daniel Lipšic z KDH už povedal svoju výhradu, konkrétne reagoval
na informácie, ktoré dnes priniesol denník SME, kde hovorí o tom, že meno Karola Mitríka sa objavilo
v kauze bývalého košického starostu Eugena Čuňa, ktorý je podozrivý z korupcie a podľa denníka Mitrík
pred súdom vypovedal, že v čase keď mal Čuňo v Košiciach preberať úplatok, bol s ním v Spišskej
Novej Vsi. Keď prichádzal Daniel Lipšic sem okolo siedmej hodiny, tak sme sa ho na to pýtali a on
povedal, teraz ho odcitujem: "Nie som nadšený výpoveďou Karola Mitríka v kauze Čuňo." Na to
následne pár minút na to išla do centrály Mostu-Híd aj premiérka Iveta Radičová a tá na to reagovala
s tým, že to bolo slobodné rozhodnutie pána Mitríka. Ale nedá sa očakávať, že by nejako protestovali
proti tejto nominácii. Také informácie zatiaľ sa k nám nedostali."

Peter Bielik, moderátor: " Betka, samozrejme toto je dôležitá téma, budeme teda očakávať ako to
nakoniec s pánom Mitríkom dopadne, či nakoniec bude riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Aké
ďalšie témy by sa mohli dostať na stôl koaličnej rady?"
Alžbeta Vlková, reportérka TA3: "Zatiaľ oficiálne sa avizovala len téma SIS. Keď Iveta Radičová
vchádzala dovnútra my sme sa jej pýtali, či sa budú riešiť aj nominácie do štátnych podnikov. Povedala –
ak na to zvýši čas, ta áno, čiže zatiaľ nevieme, ale máme neoficiálnu informáciu, že už od 17.00 hodiny
sú tu predstavitelia rokovacích tímov jednotlivých strán, teda KDH, SaS, SDKÚ a Mostu-Híd a hovoria
práve o tom rozdelení postov do štátnych podnikov."
Peter Bielik, moderátor: " Kedy sa očakáva tlačová konferencia? Je to už známe ako dlho by mohli
rokovania trvať?"
Alžbeta Vlková, reportérka TA3: "Zatiaľ to nemáme oficiálne nejako zverejnené alebo hovorkyňa MostuHíd nám nepovedala zatiaľ, len hovorí, že to vyzerá na dlhšie. Čiže necháme sa prekvapiť."
Peter Bielik, moderátor: " Betka, príjemný večer v každom prípade. Dúfam, že to pohodlie, ktoré vytvorili
v centrále Most-Híd pre novinárov je dostačujúce na to, aby ste nám mohli podávať kvalitné informácie.
Vďaka za tie, ktoré si nám poskytla v tejto chvíli. Príjemný večer."
Alžbeta Vlková, reportérka TA3: "Príjemný večer."
************
Peter Bielik, moderátor: " Naším hosťom v tejto chvíli je František Škvrnda. Vitajte, dobrý večer."
František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor: " Pán Škvrnda, pre mnohých je Slovenská informačná služba, tá je hlavnou
témou dnešnej koaličnej rady, tak trocha zahalená tajomstvom, taká trocha pošramotená povesť ju
sprevádza. Načo si vlastne ako daňovníci platíme takúto inštitúciu? Čo ona konkrétne, aký zmysel plní?"
František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " Začal by som s tým, že spravodajské služby sú
súčasťou dnešného sveta. Ich pozícia je iná než bola v minulom storočí, ale stále patria do oblasti
bezpečnostnej politiky a zaoberajú sa mnohými vecami. Konkrétne zákon, ktorý upravuje pôsobnosť
Slovenskej informačnej služby hovorí o takých troch základných veciach, je to ochrana ústavného
zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu. Úlohou služby je získavať, zhromažďovať
a vyhodnocovať informácie, je v zákone určených takých 6 základných oblastí, ktoré sú potom
rozvedené do detailov. Zvýrazním z toho napríklad okrem bezpečnosti aj pôsobenie proti iným
spravodajským službám, ktoré by na našom území chceli vyvíjať aktivity, to je otázka boja proti
organizovanej trestnej činnosti, proti terorizmu, ďalej je to ochrana hospodárskych záujmov Slovenskej
republiky, sledovanie záležitostí, ktoré sa dotýkajú citlivých informácií, či našich vnútorných, alebo aj tie,
ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd, s ktorými je Slovenská republika spojená. Takže ten
rozsah činnosti je pomerne veľký a nemyslím si, že by sa tie peniaze daňových poplatníkov dávali na
veci, ktoré nie sú potrebné. Samozrejme otázka je rozsahu týchto informácií, otázka ich kvality,
využiteľnosti a potom vecí, ktoré sa na ich základe dajú zmeniť a to už je zložitejšia záležitosť."
Peter Bielik, moderátor: " Samozrejme môžeme si len domýšľať aké rôzne spôsoby Slovenská
informačná služba na zabezpečovanie si týchto informácií využíva. V každom prípade má potom právo
ich posúvať ďalej. Slúži teda na to, aby hlavne exekutíve, to znamená predstaviteľom vlády, možno
ďalším ústavným činiteľom sprostredkovala dôležité informácie, ktoré môžu mať vážny charakter. Kto
všetko má nárok na tieto informácie SIS?"
František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " Opäť keby sme zobrali dikciu zákona, alebo
teda duch tohto zákona, sú tam spomenuté také tri rozhodujúce štátne orgány, prezident republiky,
vláda a Národná rada Slovenskej republiky. Okrem toho sa tam spomína aj polícia a prokuratúra, ktoré
môžu dostať informácie, ktoré hrozia určitými trestnými činmi, alebo teda ohrozovaním štátu z tohto
pohľadu, ďalej je tam uvedené, že Slovenská informačná služba môže spolupracovať s takýmito orgánmi
aj v zahraničí, poprípade že môže dodávať informácie aj doma takým štátnym orgánom, pre ktorých
činnosť to môže byť využité práve v boji proti zločinnosti, pri riešení takýchto zložitých bezpečnostných
problémov."
Peter Bielik, moderátor: " No možno práve teraz v tejto chvíli keď my dvaja sa rozprávame, tak sa
rozprávajú aj predstavitelia koaličných strán o tom, kto by mohol byť novým riaditeľom Slovenskej
informačnej služby. Padlo meno Mitrík. Je to teda nielen politický nominant, ako napríklad pán Magala,
ale aj člen politickej strany, to znamená priamo straník. Je správne podľa vás ak takéto informácie
z takéhoto postu má k dispozícii aj politická strana, nielen teda tí ľudia, o ktorých sme hovorili pred
malou chvíľou?"

František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " No zákonom by to malo byť ošetrené tak, že tie
informácie sa nedostanú mimo príjemcov, ktorí sú zo zákona, to je samozrejme jedna stránka veci.
Vzhľadom na chúlostivosť informácií, ktoré sa tam pohybujú, nie je nikdy možné vylúčiť ich využívanie aj
na iné účely, alebo dokonca aj zneužitie týchto informácií."
Peter Bielik, moderátor: " Takže ak by straník posúval tieto informácie straníckym kamarátom, bolo by to
porušenie zákona?"
František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " Bolo by to porušenie zákona. No samozrejme
otázka je, akým spôsobom sme schopní interpretovať tie veci, o ktorých sme sa dozvedeli. Aj o tajných
veciach možno hovoriť tak, že vlastne nič neprezradíme, ale naznačíme. Takže je to skutočne
mimoriadne chúlostivá otázka. Vo všeobecnosti by som povedal taký záver, alebo teda také hodnotenie,
že keď je na čele spravodajskej služby človek, ktorý má viac politickú orientáciu ako odbornú, svedčí to
o tom, že tá spravodajská služba nebude vyvíjať príliš veľké aktivity a že bude sa skorej snažiť vtesnať
do určitého politického prúdu. Keby tam bol skutočne výrazný odborník, ktorý má skúsenosti z tejto
branže, bol niekde v zahraničí, alebo má za sebou dlhšiu policajnú či vojenskú alebo podobnú kariéru, je
väčší predpoklad, že tá služba bude pôsobiť aktívnejšie."
Peter Bielik, moderátor: " V každom prípade je to boj, ako sme spomínali, práve v tejto chvíli sa možno
rokuje o tom mene. SaS prišla s požiadavkou a samozrejme aj iné strany majú mať možnosť obsadiť
miesta námestníkov v Slovenskej informačnej službe, ale predsa len SaS má požiadavku, aby boli
posilnené nejakým spôsobom kompetencie práve toho ich námestníka. Ako je to povedzme v zahraničí,
aká široká je kontrola spravodajských služieb verejnými nominantmi, volenými zástupcami, ktorí prejdú
parlamentnými voľbami, alebo možno neprejdú parlamentnými voľbami, ale sú dosadení priamo
politickou stranou?"
František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " No dalo by sa povedať, že v súčasnosti sa
diskutuje o takých troch základných otázkach vo vzťahu k spravodajským službám. Aké sú kompetencie
tých spravodajských služieb, podľa toho je možné hovoriť o silnejších a slabších spravodajských
službách, už samotný názov Slovenská informačná služba naznačuje, že táto služba je skorej takého
slabšieho zamerania, že teda hlavnou úlohou je získavanie a spracovanie informácií. Druhým tým
momentom je to, do akej miery v tých spravodajských službách pracuje princíp, ktorý nazvem civilný,
riadiaci, manažérsky a do akej miery tam je ten princíp vojensko-policajný, ktorý súvisí so schopnosťou
reagovať viac na niektoré bezpečnostné problémy a potom po tretie je to otázka určitého postavenia tej
spravodajskej služby, či je spojená s nejakými aférami, či je podporovaná verejnou mienkou, médiami
a podobne. Z tohto pohľadu je opäť množstvo modelov, vo svete neexistuje žiaden univerzálny model,
ale všeobecne platí také čosi, že keď je šéfom služby vyslovene politický nominant, ten ktorý je jeho
zástupcom, by mal byť z tej branže bezpečnostnej s veľkými skúsenosťami z tejto oblasti. Ak sú obidvaja
politickí nominanti, no prospieva to určitým spôsobom koaličným dohodám, ale nemyslím si to by to
mohlo prispievať k riešeniu skutočne vážnych bezpečnostných problémov, ktorými predpokladajme sa aj
naša služba zaoberá."
Peter Bielik, moderátor: " Minimálne samozrejme nominanti SaS sú z hľadiska odborného často terčom
záujmu médií. Dúfam, že máme čas ešte na jednu poslednú otázku. Ak dovolíte, veľmi krátko. Keď si
spomenieme na tie mená, Mitro, Pittner, Lexa a Magala naposledy, ako by ste zhodnotili taký ten vývoj,
gradujúci vývoj z historického hľadiska čo sa týka Slovenskej informačnej služby, ktorý z nich sa
najvýraznejšie povedzme nechal vtiahnuť do politického boja?"
František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " No začalo to pánom Mitrom, ktorý bol z tejto
branže bezpečnostných služieb, mal skúsenosti. Povedal by som tak, že boli také dva typy politickej
angažovanosti, na jednej strane to bol pán Lexa, na druhej strane to bol pán Pittner. Otázka je skutočne,
čo z tých informácií, ktoré dodali vtedajšej vláde, premiérovi a ďalším orgánom, sa skutočne dalo využiť.
To čo sa rozpráva v médiách nemusí byť vždycky pravda. Pán Magala bol iný typ riaditeľa služby, ktorý
dbal skorej o to, aby sa o službe hovorilo menej. Zakončil by som to tým, že najlepšie spravodajské
služby sú také, o ktorých sa najmenej hovorí, ale na druhej strane to, keď sa o nich málo hovorí, nemusí
byť vždycky len značkou kvality. Takže opäť priestor je otvorený pre riešenie ďalších vecí a treba vyjadriť
presvedčenie, že nastúpia takí vedúci predstavitelia tejto služby, ktorí zabezpečia skutočne kvalitné
fungovanie."
Peter Bielik, moderátor: " Bolo by to fajn. Veľmi pekne vám ďakujem pán Škvrnda, že ste si našli čas pre
divákov televízie TA3. Vážime si to práve v tomto letnom období. Príjemný večer."
František Škvrnda, bezpečnostný analytik FMV EUBA: " Ďakujem."
Peter Bielik, moderátor: " Dámy a páni, ďakujem aj vám za pozornosť. Toľko z dnešnej Témy dňa. Pri tej
zajtrajšej vás privítam opäť o 19.55. Dovidenia."
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27. Študenti na vozíčkoch sa už dostanú do priestorov Stavebnej fakulty STU v
Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Regina, 12:00; 16/07/2010; Žurnál Rádia Regina; Z domova;
Martina Gapčová]
Jana Zvalová, moderátorka: "Handicapovaní študenti sa už bez problémov dostanú do Stavebnú fakultu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Fakulta dokončila rekonštrukciu vstupných priestorov, aby
telesne postihnutým zjednodušila pohyb. Štátnu dotáciu nepotrebovali. Fakulta si našla peniaze sama.
Nahrávala Martina Gapčová."
Martina Gapčová, redaktorka: "Rekonštrukčné práce trvali 8 mesiacov. Počas nich upravili najmä vstup
do hlavnej časti fakulty, kde sú učebne. Pribudol jeden výťah, nástupné rampy a prepojili sa budovy tak,
aby sa mohli vozíčkari medzi nimi pohybovať bez obmedzení. Projekt vyšiel fakultu na zhruba 800 000
eur. Peniaze si podľa dekana fakulty Alojza Kopáčika zabezpečili sami, bez štátnej pomoci."
Alojz Kopáčik, dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave: "Celý ten obnos je vytvorený z mimodotačných
zdrojov tak univerzity, ako aj fakulty. Ďalej sa nám podarilo doplniť tieto zdroje z našich príjmov, jednak z
hlavnej činnosti výučby zahraničných študentov, z expertíznej činnosti, no a podarilo sa nám získať aj
podporu ďalších sponzorov."
Martina Gapčová, redaktorka: "Nové priestory si pochvaľuje aj Vladislav Lintner, otec telesne
postihnutého študenta Martina."
Vladislav Lintner, otec telesne postihnutého študenta Martina: "Napríklad medzi dvomi budovami fakulty
je 7-schodový rozdiel, ktorý bol prakticky neprekonateľný a vždy ho bolo treba za účasti viacerých osôb
riešiť. Z tohto pohľadu bude to prínosom a samozrejme zvýši sa tým aj bezpečnosť jeho pohybu po
budove."
Martina Gapčová, redaktorka: "Predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých Monika Vrábľová
oceňuje takýto prístup vysokých škôl, ktoré takto uľahčujú štúdium imobilným ľuďom, pretože
vysokoškolské vzdelanie je nevyhnutné."
Monika Vrábľová, predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých: "Napríklad aj vo všetkých
občianskych združeniach je potrebné vysokoškolské vzdelania či už 1. alebo 2. stupňa."
Martina Gapčová, redaktorka: "Zo štyroch štátnych bratislavských vysokých škôl majú bezbariérový
vstup na niektorých svojich fakultách Ekonomická univerzita a Univerzita Komenského. Slovenská
zdravotnícka univerzita ho plánuje vybudovať, termín však závisí od peňazí."
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28. Ivana a Tomáš z Nitry tancujú Návrat levích blížencov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/07/2010; Nitra - Kultúra; Jana Černáková]
Návrat levích blížencov sa volá nová tanečná choreografia nitrianskych súrodencov Ivana a Tomáša
Surovcových. Vrátili sa s ňou na profesionálnu scénu a na nedávnych majstrovstvách SR skončili druhí.
NITRA. Známi slovenskí tanečníci - súrodenecká dvojica Ivana a Tomáš Surovcovci z Nitry vyštudovali
Ekonomickú univerzitu, ale tancu zostali verní. Popri svojej práci si obaja viackrát vyskúšali roly
súťažiacich v tanečnej šou Lets Dance, s úspechom sa predstavili aj na Majstovstvách SR v exhibíciách
v Žiari nad Hronom. Keďže sú obaja pracovne dosť vyťažení a bývajú v hlavnom meste, tanec
individuálne trénujú v klube Unidance Bratislava a príležitostne v Akadémii tanca v Nitre, s ktorou
Unidance spolupracuje. Svoje hobby nielen vyučujú iných, ale sami sa tiež zdokonaľujú na domácich aj
zahraničných tanečných sústredeniach.
Na kurz tanca išla celá partia
Cesta súrodencov Surovcových za tancom nebola priamočiara, ale zrejme predurčená osudom. V širšej
rodine nemali Tomáš a Ivana žiadnych profesionálnych tanečníkov - svoje potenciálne vzory. Keď mal
Tomáš asi tak 12 a Ivana okolo 8 rokov, kamarátka Zuzka, s ktorou na Čermáni skákali gumu a hrali
vybíjanú, ich nahovorila na tanečný kurz.

"Išli sme celá partia z našej ulice. Mňa so sestrou tanec "chytil", no všetci naši kamaráti s tým asi po
troch mesiacoch prestali a nechali nás v tom samých. To je zrejme príklad toho, že v živote nič nie je
náhoda," spomína Tomáš Surovec. "S Ivanou nás to začalo baviť stále viac a viac, prechádzali sme
všetkými kategóriami a veľakrát sme stáli na stupňoch víťazov. Tanec si nás získal a už sme pri ňom
zostali natrvalo. Poskytuje nám zábavu, uvoľnenie, spoločenské vyžitie a v neposlednom rade aj zdravý
pohyb."
Láska k tancu rozhodla
Nitrianski tanečníci boli všestranní - zhruba 15 rokov sa venovali latinskoamerickým aj štandardným
tancom, každý z nich mal svojho partnera, neskôr tancovali spolu. Popri úspechoch zažili aj chvíle, keď
sa im darilo menej, čo ich však neodradilo. Práve naopak, zocelilo ich to a pripravilo na život, v ktorom
nie je vždy len dobre. "Život je ako jedna tanečná súťaž, raz to ide lepšie, raz horšie, občas sa aj
nohavice roztrhnú," smeje sa Tomáš, ktorý tento šok zažil na súťaži na vlastnej koži. "Treba sa tváriť, že
sa nič nestalo a ísť ďalej."
Za ich najväčší úspech považuje víťazstvo na Majstrovstvách SR 2004 v desiatich tancoch, kde
predviedli štandardné aj latinskoamerické tance, ktoré sa nakoniec vyhodnotili ako celok. "Touto súťažou
sme symbolicky uzavreli našu profesionálnu tanečnú kariéru, keďže som sa chcel viacej venovať svojej
profesii a sestra tiež študovala. Ja som práve v tom roku končil štúdium na EÚ v Bratislave a rozhodol
som sa intenzívnejšie venovať finančníctvu," vysvetľuje Tomáš, prečo sa na niekoľko rokov stratili
z profesionálnej tanečnej scény.
"So sestrou sme sa tak spontánne rozhodli, že už máme dosť nervov z pravidelných tréningov a súťaží.
No vlani v septembri sme sa obaja pristihli pri tom, že nám atmosféra tanečných súťaží zase chýba.
Preto nám náš manažér a choreograf Petr Horáček zostavil novú choreografiu - sme obaja narodení
v znamení Leva, tak ju nazval Návrat levích blížencov. Trénovali sme ju zhruba 4 mesiace. V máji sme
sa s ňou predstavili na Majstrovstvách SR v exhibíciách v Žiari nad Hronom."
Podľa Tomášových slov obaja súťaž brali ako príjemný návrat medzi profesionálov, s nadhľadom a bez
stresu z toho, či vyhrajú alebo nie. Svoj tanečný commeback po 5 rokoch si patrične vychuntávali a opäť
si získali porotcov aj obecenstvo - skončili na druhom mieste.
Tanec je technika, šou aj emócie
Bolo to niečo iné ako tancovanie v Lets Dance, kde si Tomáš tiež užil pocit víťazstva. V roku 2008
s Miškou Čobejovou súťaž vyhrali, o rok neskôr s Peťou Polnišovou boli druhí. Ivana v Lets Dance
tancovala najprv s Martinom Konrádom, vlani s Filipom Tůmom a tento rok, kedy Tomáš do šou už
nechcel ísť, mala za partnera Mareka Vašuta.
"Boli to vždy 4 mesiace tvrdej driny, teraz som uprednostnil svoju prácu. Lets Dance 4 som pozeral len
kvôli sestre," vysvetľuje Tomáš. Ale na účasť v tejto tanečnej súťaži majú obaja len pekné spomienky.
Naučila ich to, že tanec má viacej zložiek než len dokonalú techniku. "Nesmie mu chýbať šou, príbeh,
emócie, radosť z pohybu a chuť odovzdať kus seba, to baví ľudí viac ako presnosť krokov.
"Letsdanceovský" prístup k tancu v spojení s kvalitou pohybu sme uplatnili aj na spomínaných
majstrovstvách, čo sa odrazilo aj na našom umiestnení a výborných diváckych ohlasoch. Pri exhibíciách
je totiž na parkete vždy len jeden tanečný pár a porota môže komplexne sledovať jeho tanečný prejav.
Pri klasických súťažiach nie je možné "hrať nejaký príbeh", keďže na parkete tancujú naraz všetci
súťažiaci."
Sústreďuje sa na trénerstvo
Lets Dance bol podľa Tomáša taký veľký pioniersky tábor s kopou zábavy a pekných chvíľ. Eufória
nakoniec vyprchala, všetci sa rozišli a napriek sľubom, že sa stretnú na káve a pokecajú, sa už viacmenej nikdy nestretnú.
"Neľutujem, že som v "štvorke" nesúťažil. Venoval som sa práci a oddychoval som. V tanci sa teraz
v prvom rade sústreďujem na trénerstvo. Mám rád prácu s ľuďmi, čo mi umožňuje aj moje povolanie
osobného finančníka aj učenie tanca. Racionálny a emociálny svet sa pritom spájajú do jedného,
v ktorom žijem a ktorý mám rád," priznáva Tomáš. "So sestrou aj naďalej plánujeme trénovať, tancovať
na súkromných akciách a ak bude čas a chuť, aj súťažiť."

Tomáš a Ivana skončili na MS v exhibíciách 2010 na krásnom druhom mieste.
Choreografiu nacvičovali niekoľko mesiacov.

Na stupienkoch víťazov v máji v Žiari nad Hronom.
Lets Dance v roku 2008 Tomáš s Miškou Čobejovou vyhrali. FOTKY: ARCHÍV T.S.
Jana Černáková
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29. Hlavným faktorom úspechu je zanietenosť
[Téma: Ekonomická univerzita; Kysucké noviny; 27/07/2010; 29/2010; s.: 6; ženy; Ing. DANIELA
TOMEKOVÁ]
Ing. DANIELA TOMEKOVÁ
Ing. DANIELA TOMEKOVÁ podniká od skončenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, a to pod
hlavičkou firmy TODAKO Čadca, kde zároveň pôsobí na pozícii výkonnej riaditeľky. Firma sa od roku
1991 zaoberá šitím a predajom odevov a vo výrobe pokračuje aj dodnes. Od júna tohto roka však
spoločnosť rozšírila svoju činnosť o cestovný ruch a otvorila v Zákopčí hotel SEVERKA***, ktorý Daniela
Tomeková úspešne riadi vo funkcii manažérky.
Ako ste sa dostala do funkcie manažér hotela?
Prišlo to spontánne. Keď rozbiehate rodinný podnik, nič vám nemôže byť cudzie. Vlastne som v tom
"doma", mám vyštudovaný obchod a marketing, cestovný ruch. Najlepšie skúsenosti v riadení a
organizovaní mi dala prax v súkromnom hoteli v Tirolských Alpách.
Čo všetko hosťom ponúkate?
V prvom rade - samotný objekt hotela leží v úžasnej nedotknutej prírode Zákopčia. Hosťom ponúkame
hlavne relax a športové vyžitie na jednom mieste. Ubytovanie môžu využiť v dvoj- a trojlôžkových izbách
s prístelkami, reštauráciu na organizovanie akcií, osláv, stretnutí, vonkajší altánok s grilom a ohniskom
na opekanie, či príjemné posedenie na vonkajšej letnej terase. Firemné akcie sa plánujú v zasadačke.
Priaznivci športu trávia čas na tenisovom kurte alebo multifunkčnom ihrisku, deti na detskom ihrisku.
Najväčší úspech má v tomto období vonkajší letný bazén, ktorý slúži ako pre ubytovaných hostí, tak aj
pre verejnosť.
Aké aktivity plánujete v hoteli do budúcnosti?
Keďže považujeme za najväčšiu výhodu spomedzi ostatných hotelov na Kysuciach práve tento vonkajší
bazén, plánujem zaviesť v teplých letných mesiacoch pravidelné hodiny aqua-aerobicu. Keďže ho sama
predcvičujem, budem sa snažiť cvičenkám dať tie najlepšie hodiny cvičenia, aké môžem dať. Som
trénerkou III. triedy aerobicu už niekoľko rokov. Tento rok ponúkame v auguste a septembri relaxačno wellness víkendové pobyty, ktoré budú pokračovať aj v budúcom roku, pretože je o ne veľký záujem.
Taktiež máme v "talóne" organizovanie rôznych projektov pre rodiny deťmi - ukážky výcviku
záchranárskych psíkov či pre športovo zdatných mužov akcie nohejbalu, futbalu a pod.
A čo v zime?
Tejto sezóny sa neobávame, oproti hotela sa nachádza lyžiarsky svah s jedným lyžiarskym vlekom a
priamo v hoteli je fínska sauna s relaxačnou miestnosťou. Zimu neobídu akcie rodinného typu - súťaže,
snehuliaci, preteky a pod.
Zvládate pri toľkých aktivitách súkromný život?
Samozrejme, dobrou organizáciou práce a času. Rodičia a najbližší príbuzní sú mi veľkou oporou, za čo
im touto cestou veľmi pekne ďakujem.
Čo považujete za hlavný faktor úspechu v podnikaní?
Hlavým faktorom úspechu je podlá mňa zanietenosť, brať prácu ako koníček a vytvoriť si systém. Netrvá
to však zo dňa na deň, ale roky. Samozrejme, nemôžem opomenúť, že aj dobrý a zodpovedný personál
má na úspechu veľký podiel. Ja taký mám.
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30. Vysoké školy sú tvrdým orieškom
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 26/07/2010; Televízne noviny; z domova; Monika
Jellušová a Andrea Šprochová]
MODERÁTOR: Miriam Kalisová
Miriam Kalisová, moderátorka TV Markíza: "Horúcou témou bude určite aj kapitola školstva. Najmä
vysoké školy by zrejme potrebovali ministra na plný úväzok. Nový šéf rezortu Eugen Jurzyca si do
ministerského kresla sadol v čase, keď povesť niektorých vysokých škôl poznačili škandály
a pochybnosti."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Vysoká škola je ako jedinečný organizmus. Každá má svoj
život a svoje problémy. Poriadny adrenalín im priniesla komplexná akreditácia. Status univerzity obhájilo
12 škôl, no prísne kritériá im však komplikujú život stále."
Tabuľka: Školy, ktoré obhájili status "univerzity"
Univerzita Komenského v BA
Slovenská technická univerzita v BA
Ekonomická univerzita v BA
Technická univerzita v BA
Univerzita veterinárneho lekárstva v KE
Univerzita P.J.Šafárika v KE
Technická univerzita v KE
Univerzita Mateja Bela v BB
Žilinská univerzita
Slovenská poľnohospodárstva univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v PO
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Univerzity sú nútené prijímať menej študentov
a zvlášť vysoké školy, ktoré sa orientujú na denné štúdium."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Univerzity môžu mať maximálne 20 študentov na jedného
pedagóga s titulom. Podľa rektora, súkromné vysoké školy sú vo výhode. Externí študenti sú totiž
započítavaní menšou váhou ako denní. A preto môžu študentov prijať viac. Aj tieto otázky bude zrejme
riešiť nový minister. V Programovom vyhlásení vlády prisľúbil metlu na študentov podvodníkov. Okrem
iného chce minister Jurzyca prehodnotiť kritériá komplexnej akreditácie."
Tabuľka: Programové vyhlásenie vlády pre školstvo
- možnosť odobratia podvodne získaného titulu
- menej administratívy pri komplexnej akreditácii
- prehodnotenie kritérií
- účasť zahraničných expertov
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva: "Nehovorme o sprísnení kritérií, chceme v prvom rade
medzinárodné štandardy do celého akreditačného procesu a chcem, aby súčasťou akreditačných
komisií boli aj zahraniční hodnotitelia."
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Osobne si myslím, že nie je až také múdre sa
spoliehať v oblasti štúdia na zahraničných posudzovateľov."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Komplexná akreditácia mala vysoké školy rozdeliť podľa
kvality, no niektorí odborníci hovoria, že sa to celkom nepodarilo. 12 univerzít na krajinu ako je
Slovensko, je vrak veľa.
Tabuľka: Vysoké školy na Slovensku
20 verejných
10 súkromných
3 štátne
Ivan Ostrovský, Akademická ratingová a rankingová agentúra: "To čo bolo použité nie v plnom rozsahu
a nie celkom objektívne pokrývalo všetko to, čo je charakteristické pre vysokú školu."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Veľké upratovanie čaká ešte 6 súkromných vysokých škôl.
Tieto tri začnú s komplexnou akreditáciou 1.augusta. Monika Jellušová a Andrea Šprochová, TV
Markíza."
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31. Vysoké školy sú tvrdým orieškom
[Téma: Rektor EU; Markíza, 19:00; 26/07/2010; Televízne noviny; z domova; Monika Jellušová a Andrea
Šprochová]
MODERÁTOR: Miriam Kalisová
Miriam Kalisová, moderátorka TV Markíza: "Horúcou témou bude určite aj kapitola školstva. Najmä
vysoké školy by zrejme potrebovali ministra na plný úväzok. Nový šéf rezortu Eugen Jurzyca si do
ministerského kresla sadol v čase, keď povesť niektorých vysokých škôl poznačili škandály
a pochybnosti."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Vysoká škola je ako jedinečný organizmus. Každá má svoj
život a svoje problémy. Poriadny adrenalín im priniesla komplexná akreditácia. Status univerzity obhájilo
12 škôl, no prísne kritériá im však komplikujú život stále."
Tabuľka: Školy, ktoré obhájili status "univerzity"
Univerzita Komenského v BA
Slovenská technická univerzita v BA
Ekonomická univerzita v BA
Technická univerzita v BA
Univerzita veterinárneho lekárstva v KE
Univerzita P.J.Šafárika v KE
Technická univerzita v KE
Univerzita Mateja Bela v BB
Žilinská univerzita
Slovenská poľnohospodárstva univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v PO
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Univerzity sú nútené prijímať menej študentov
a zvlášť vysoké školy, ktoré sa orientujú na denné štúdium."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Univerzity môžu mať maximálne 20 študentov na jedného
pedagóga s titulom. Podľa rektora, súkromné vysoké školy sú vo výhode. Externí študenti sú totiž
započítavaní menšou váhou ako denní. A preto môžu študentov prijať viac. Aj tieto otázky bude zrejme
riešiť nový minister. V Programovom vyhlásení vlády prisľúbil metlu na študentov podvodníkov. Okrem
iného chce minister Jurzyca prehodnotiť kritériá komplexnej akreditácie."
Tabuľka: Programové vyhlásenie vlády pre školstvo
- možnosť odobratia podvodne získaného titulu
- menej administratívy pri komplexnej akreditácii
- prehodnotenie kritérií
- účasť zahraničných expertov
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva: "Nehovorme o sprísnení kritérií, chceme v prvom rade
medzinárodné štandardy do celého akreditačného procesu a chcem, aby súčasťou akreditačných
komisií boli aj zahraniční hodnotitelia."
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: "Osobne si myslím, že nie je až také múdre sa
spoliehať v oblasti štúdia na zahraničných posudzovateľov."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Komplexná akreditácia mala vysoké školy rozdeliť podľa
kvality, no niektorí odborníci hovoria, že sa to celkom nepodarilo. 12 univerzít na krajinu ako je
Slovensko, je vrak veľa.
Tabuľka: Vysoké školy na Slovensku
20 verejných
10 súkromných
3 štátne
Ivan Ostrovský, Akademická ratingová a rankingová agentúra: "To čo bolo použité nie v plnom rozsahu
a nie celkom objektívne pokrývalo všetko to, čo je charakteristické pre vysokú školu."
Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: "Veľké upratovanie čaká ešte 6 súkromných vysokých škôl.

Tieto tri začnú s komplexnou akreditáciou 1.augusta. Monika Jellušová a Andrea Šprochová, TV
Markíza."
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