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1. Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 70 rokov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/10/2010; Z domova; TASR]
BRATISLAVA. Presne pred 70 rokmi sa na Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave začala výučba.
Prvý akademický rok prebiehal na pôvodnej Vysokej škole obchodnej.
EU pripravila počas svojej existencie viac ako 72.000 absolventov, mnohí z nich pôsobili a pôsobia vo
všetkých sférach hospodárstva, na riadiacich postoch v štátnej a podnikateľskej sfére v SR a v zahraničí.
Vysokú školu založili obchodné a priemyselné komory z Bratislavy, Banskej Bystrice a Prešova s
pomocou prof. Hronca, ktorý sa stal jej prvým dekanom, resp. rektorom. Do prvého ročníka v školskom
roku 1940/1941 bolo zapísaných 267 poslucháčov a uvedená škola bola založená ako tretia vysoká
škola na Slovensku.
Počas svojej histórie prechádzala škola viacerými organizačnými zmenami v obsahu, vo formách i v
názve. Zmena na súčasnú Ekonomickú univerzitu vyplynula z rozsiahlej reformy v rokoch 1990 1992.
"Ekonomická univerzita má vo svojom vienku byť centrom ekonomického vysokoškolského
vzdelávania a výskumu na Slovensku. Doterajší vývoj a výsledky dokumentujú, že pružne reagovala na
procesy globalizácie a na prebiehajúce a budúce očakávané zmeny na trhu práce. Vytvorila vhodné
podmienky na posilnenie vedeckých, výskumných a ďalších odborných aktivít učiteľov na univerzite, v
praxi a v zahraničí," zdôraznil pri príležitosti 70. výročia rektor EU Rudolf Sivák. Dodal, že o štúdium na
EU je značný záujem a absolventi univerzity sú trvalo žiadaní na trhu práce v SR aj v rámci Európskej
únie.
EU má 7 fakúlt a 14 celouniverzitných pracovísk. Vlani na nej študovalo 13.645 študentov na 65
akreditovaných študijných programoch.
EU ponúka možnosť študovať cca 60 vybraných odborných predmetov aj v cudzích jazykoch. Študenti
univerzity majú tiež možnosť študovať na Nottingham Trent University. Univerzita organizuje MBA
štúdium v spolupráci s Franklin University, Ohio.
Univerzita podpísala 173 bilaterálnych dohôd s univerzitami v Európe a vo svete. Na jej pôde už
prednášali aj nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie bola
EU zaradená do kategórie univerzitných vysokých škôl.
TASR

Späť na obsah

2. Od hlavy až po päty v kreativite a inováciách
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 06/10/2010; Redakcia]
Podujatie Junior Achievement Slovensko, n.o. s podporou ČSOB Finančnej skupiny je pripravené
primárne pre študentov 5. ročníkov všetkých fakúlt EU.
BRATISLAVA 6. októbra (WBN/PR) - Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement
Slovensko, n.o. (JASR) s podporou ČSOB Finančnej skupiny štartuje 11.10.2010 v Bratislave jedinečný
projekt na podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov vysokých škôl.
Projekt nazvaný ČSOB HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady ponúka mladým
ľuďom jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje
schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business
prostredí.
V pondelok 11. októbra 2010 o 15:00 h. sa v spoločenskej miestnosti Ekonomickej univerzity v
Bratislave uskutoční predstavenie projektu za účasti TOP manažérov ČSOB a zástupcov JASR.
Podujatie je pripravené primárne pre študentov 5. ročníkov všetkých fakúlt EU. Spoznajú detaily
projektu, možnosti zapojiť sa doň a zároveň budú mať možnosť diskutovať s členmi predstavenstva

ČSOB o jej fungovaní a aktuálnych výzvach.
Po oficiálnom zahájení projektu bude spustené prihlasovanie študentov do samotnej súťaže ČSOB
HlavaPäta.
Samotná súťaž s názvom ČSOB HlavaPäta sa uskutoční vo štvrtok 28. októbra 2010 v hoteli Holiday Inn
v Bratislave.
Na základe prihlášok bude vybratých 60 študentov piatych ročníkov zo všetkých fakúlt Ekonomickej
univerzity v Bratislave, ktorí dostanú príležitosť spolupracovať s manažérmi ČSOB na vopred
pripravenom zadaní banky. Pre trojčlenné tímy študentov je pripravená intenzívna 12-hodinová
skúsenosť, počas ktorej budú hľadať kreatívne postupy a inovatívne riešenie zadania od ČSOB.
Výsledky, svoje riešenia budú na záver prezentovať odbornej porote zloženej z TOP manažérov ČSOB.
Študenti budú súťažiť aj o zaujímavé ceny – Trainee Program – trojmesačná platená stáž v ČSOB,
netbooky, dvojtýždňová stáž v redakcii odborného mesačníka Stratégie, vstup na Zlatý klinec 2011 –
najvýznamnejšie podujatie v reklamnej branži, ktoré tvorí celodenný sprievodný vzdelávací program a
večerné podujatie.
"V ČSOB v rámci darcovských aktivít podporujeme vzdelávanie mladých ľudí. Štipendiá sú bezpochyby
pre študentov veľmi atraktívne a potrebné, pretože umožňujú zbierať skúsenosti. Často sa ale stáva, že
sa študenti rozhodnú ostať v zahraničí dlhšie alebo sa dokonca nevrátiť do krajiny. Je preto pre nás
dôležité získať talentovaných študentov, ich nápady a inovatívny prístup pre svoje aktuálne potreby.
Máme záujem hľadať talenty a poskytnúť im aj možnosť uplatniť sa v našej spoločnosti," povedal Daniel
Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB.
O ORGANIZÁTOROVI
Junior Achievement Slovensko, n.o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 19 rokov realizuje na
Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí. Programy
podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v
trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť
mládeže. V školskom roku 2009/2010 je do programov a aktivít zapojených viac než 26 000 študentov.
V júni 2010 dosiahol počet absolventov z celého Slovenska 187 143 študentov.

Späť na obsah

3. Volejbalistky Slávie vymenili UK za EU, hrávať budú naďalej v hale Mladosť
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 07/10/2010; 33/2010; s.: 8; Šport; Dušan Blaško]
VOLEJBAL Ešte na jar získala ženský volejbalový titul Slávia UK, o jeho obhajobu sa však už pokúsi
Slávia Ekonomická univerzita (EU). To je asi najdôležitejšia zmena, ktorá nastala v klube úradujúceho
slovenského šampióna.
Prezident klubu Vladimír Hančík si zmenu hlavného partnera pochvaľuje: "Hľadali sme partnera, ktorý by
nám zabezpečil lepšie podmienky a našli sme ho v Ekonomickej univerzite.
Súčasná a bývalá podpora sa nedajú ani porovnať. Týka sa to najmä sociálneho zabezpečenia, ale aj
prepravy družstva.
Čo sa týka financií, dúfame, že v budúcnosti to bude tiež aktuálne. Pre nás bolo dôležité, že rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave mal o nás záujem. " Meno však nezmenil celý klub, ale len jeho
seniorské extraligové áčko. Ostatné družstvá pokračujú pod starým názvom
- Slávia UK. "Mimochodom, čo sa týka zvyšných tímov, organizačne sme na tom veľmi dobre, sme
zrejme klubom s najvyšším počtom súťaží - máme žiačky, kadetky, juniorky, béčko aj áčko, " prízvukuje
Vladimír Hančík.
Na rozdiel od minulej sezóny v novej je na súpiske o jednu hráčku viac - dvanásť.
"Zostal aj realizačný tím a som rád, že sme sa s trénerkou Tlstovičovou dohodli na predĺžení spolupráce.
Spoločnú reč sme našli aj pri hľadaní nových hráčok. Ciele pred novou sezónou máme rôzne. V
Stredoeurópskej lige si ich ťažko stanovovať, ale radi by sme skončili do 6. miesta. V Challenge Cupe
túžime postúpiť do 2. kola a v samotnej lige bude cieľom finále, " tvrdí prezident Slávie.
Trénerka Zuzana Tlstovičová má k dispozícii mladučký káder, ktorého vekový priemer je len niečo vyše
20 rokov.
"Káder sa zmenil, nie sú v ňom Hrončeková, ktorá odišla do Prostějova, a Paňková, ktorá ukončila
kariéru. Aj preto bolo našou hlavnou úlohou nahradiť tieto dve skúsené hráčky, ktoré pomohli najmä vo
vlaňajšom play-off, " zdôraznila kormidelníčka majstra.
Jej ciele pred sezónou sú jasné: "Udržať si pozície! Liga je prvoradá, medzinárodné súťaže budú na to,
aby sme sa zdokonaľovali, čo sa osvedčilo v predchádzajúcich ročníkoch. Chceli by sme však skončiť
pred Doprastavom, aby sme mali lepšie nasadenie do ligy. " Mladosti hráčok sa nebojí: "Všetky dostanú
šancu. Zišla by sa síce aspoň jedna skúsenejšia, ale máme aj skúsené dievčatá, ktoré si niečo

odskákali. " Slávistky budú hrávať v domovskom stánku - v hale Mladosť, rozpočet na celú sezónu sa
pohybuje medzi 180 až 200 000 eur. Dušan Blaško
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4. Teroristi ohrozujú Európu - rozhovor
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 16:00; 04/10/2010; Správy; Z domova]
Anna Petričková, moderátorka TA3: "Našou dnešnou top témou je terorizmus. Najnovšie správy totiž
hovoria, že cieľmi môžu byť európske metropoly a turisticky vyhľadávané destinácie.. Americké
ministerstvo preto už včera varovalo svojich občanov, ktorí cestujú do Európy. K možným cieľom
plánovaných teroristických útokov patria železničná stanica a televízna veža v Berlíne, či Eiffelova veža
či Katedrála Notre-Dame v Paríži. Podľa agentúry AP cvičia v severozápadnom Pakistane desiatky
radikálnych moslimov na turistické útoky v európskych metropolách. Niektoré z nich sú dokonca
občanmi krajín starého kontinentu a môžu sa tak voľne pohybovať po Európe. Viacerí majú aj dobré
vzdelanie.
No a o hrozbe teroristických útokov sa porozprávame s Františkom Škvrndom, vedúcim Katedry
medzinárodných politických vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, dobrý deň. Pán Škvrnda,
americké ministerstvo včera varovalo svojich občanov pred hrozbami teroristických útokov v Európe.
Prečo práve teraz, je tá hrozba bezprostredná, majú tajné služby nejaké bližšie informácie?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodných politických vzťahov EU: "S varovaniami pred teroristickými
útokmi je veľmi zložitá záležitosť. Možno to porovnať pri určitom zjednodušení s tým, aký je postup pri
tom, keď sa zistí niekde bombové nebezpečenstvo v nejakom objekte. Rozdiel v teroristických akciách je
však v tom, že tieto akcie sa dotýkajú spravidla väčšej plochy, väčšieho priestoru a preto nie je možné
pri nich postupovať takým spôsobom ako pri policajných akciách, ktoré sa týkajú, ako som spomínal,
takýchto uložených bômb alebo ohlásení o uložených bombách. Rozličné ohlásenia alebo varovania
pred teroristickým útokmi majú spravidla pravdepodobnostný charakter aj v tom čo ste vy hovorili, je
veľmi veľa podmieňovacích záležitosti, veci, ktoré sú podmienené tým, že možno a v takom priestore
apod."
Anna Petričková, moderátorka TA3: "Najnovšie správy hovoria, že teroristi plánovali tie útoky vo Veľkej
Británii, v Nemecku a vo Francúzsku, tam už v podstate v ostatných týždňoch bolo niekoľko falošných
bombových poplachov. Prečo práve tieto krajiny a nemôže sa stať, že teroristi zmenia tie ciele, keď už
tie pôvodné vlastne boli prezradené?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodných politických vzťahov EU: "No to má dve stránky odpoveď na
túto otázku. Prvá je v tom, že boli varovaní občania najprv USA, potom občania Veľkej Británie, že sa
môžu stať terčom určitých útokov v spomínaných objektoch, na druhej strane treba vidieť, že tá
súčasnosť nevedie k ničomu takému čo by oprávňovalo takýmto spôsobom hodnotiť situáciu. Vidím však
aj taký širší problém, celkovo možno poukázať na dosť zložitú situáciu, ktorá sa vytvorila v dôsledku
vojny v Iraku a v Afganistane. V Afganistane po niekoľkých rokoch vojny a po odchode amerických
bojových jednotiek, keď tam zostali desaťtisíce ešte ďalších amerických vojakov, je situácia stále
neprehľadná a žiaľ v Afganistane je to veľmi špecifická záležitosť spojená s tým, že po deviatich rokoch
vojny s Talibanom sa zdá, hovorím zdá sa, že Taliban je silnejší ako bol na začiatku vojny. Získava späť
svoje pozície nielen medzi samotnými Afgancami, ale aj krajiny, ktoré vedú proti Afganistanu vojnu, sú
ochotné s Talibanom rokovať, dokonca sa objavili rôzne správy o tom, že Talibanu sa dokonca platí za
niektoré veci, aby znížil alebo teda obmedzil svoje aktivity. Toto na druhej strane nahráva tomu, že môže
vzniknúť taký dojem, že teroristi majú možnosť zasiahnuť aj inde na ostatných častiach sveta mimo
týchto dvoch krajín alebo teda ďalších oblastí, ktoré sú silnejšie, ale žiadne priame dôkazy sa o tom
zatiaľ predložiť nepodarilo."
Anna Petričková, moderátorka TA3: "Správy tvrdia, že čo sa týka tých zmien zmarených útokov, malo to
vyzerať tak, že ozbrojení ľudia vtrhnú medzi ľudí, spustia nekontrolovateľnú streľbu a že zahynuli stovky
rukojemníkov. Môže sa to podobať útokom v indickom Bombaji, kde pred dvoma rokmi zomrelo 166 ľudí.
Čo môže vlastne starý kontinent urobiť, aby sa tomu vyhol, ako postupovať, spojenectvo?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodných politických vzťahov EU: "V kontexte toho čo som povedal
na predchádzajúcu otázku, treba vidieť, že skutočne ide o veci, ktoré sú značne v hypotetickej podobe.
Môžeme povedať, že so šialenými strelcami došlo už k epidémii, najprv v USA, potom aj v niektorých
iných západných štátov, ďalej Slovensko malo takýto prípad, avšak organizovaným spôsobom sa tieto
akcie robiť veľmi nedajú, i keď by sme našli niektoré príklady v Rusku, keď sa teroristom podarilo
uskutočniť podobné akcie ako bola aj tá Bombajská. Boj proti teroristom môže byť účinný v jedinou
prípade a to vtedy, ak sa bude snažiť odstrániť jeho príčiny a preventívne predchádzať jeho pôsobeniu.
Žiaľ boj proti terorizmu v posledných 20 rokoch nepriniesol očakávané výsledky a skôr viedol k tomu, že

medzi teroristov najmä v islandskom svete prišla nová krv. Teda vzniká otázka akým spôsobom
reagovať na to čo sa deje vo svete a či nie je potrebné prijať nejakú inú taktiku proti terorizmu, než tú,
ktorá vychádza z Bushovej globálnej vojny proti terorizmu. Túto však prezident USA Obama na druhý
deň po nástupe do svojej funkcie premenoval a hovorí o špeciálnych operáciách v zahraničí. Teda ten
boj proti terorizmu je v tejto dobe nevyhnutnosti odstraňovať jeho príčiny a riešiť problémy sveta tak, aby
sa nevytvárali priestory to, že časť ľudí je žiaľ ochotná túto činnosť vykonávať."
Anna Petričková, moderátorka TA3: "O hrozbe terorizme v Európe sme sa rozprávali s Františkom
Škvrndom, s vedúcim Katedry medzinárodných politických vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave, ďakujem za názory, dovidenia."
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5. Chcú zrušiť sporiteľov
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 02/10/2010; s.: 4; AKTUÁLNE; ŠTEFAN MESÁROŠ]
Odborníci varujú, že navrhované zmeny v stavebnom sporení pripravia o prácu desaťtisíce ľudí
MILIÓN 320-tisíc eur chce ušetriť ministerstvo financií na tom, že na budúci rok v stavebnom sporení
zruší priateľských sporiteľov. Stavebné sporiteľne tvrdia, že štát tým stratí 40 miliónov eur a zneistí viac
než 1 milión 200-tisíc sporiteľov.
Ministerstvo financií dalo do pripomienkového konania novelu zákona. V nej navrhuje, aby sporitelia v
stavebnom sporení, ktorí nepoužijú počas šesťročného sporenia štátnu prémiu na stavebné účely, ju
vrátili. Návrh podľa rezortu financií nebude zasahovať do už uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. apríla 2011.
"Niečo podobné sme už zažili v roku 1997 počas vládnutia Vladimíra Mečiara. Aj za jeho vlády zrušili
inštitút priateľského sporiteľa. Prejavilo sa to tak, že v stavebníctve prišlo o prácu 40-tisíc ľudí, " povedal
šéf Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš.
Podľa neho niečo podobné môžeme očakávať aj teraz.
Bude z úspory strata?
Ministerstvo chce takto na budúci rok usporiť v štátnom rozpočte 1, 32 milióna eur.
Stavebné sporiteľne tvrdia, že sa to odrazí nielen v nižšej sporivosti ľudí, ale aj v prepade zamestnanosti
v stavebníctve.
Odhadujú, že strata z tohto kroku môže dosiahnuť výšku až 40 miliónov eur.
"Udialo sa to o nás bez nás.
Nikto s nami novelu nekonzultoval.
A pritom v programovom vyhlásení je napísané, že táto vláda bude podporovať stavebné sporenie, "
uviedol Béreš na otázku, či s nimi financi rokovali.
"Je to v pripomienkovom konaní. Sme ochotní o novele diskutovať. Nebránime sa žiadnym návrhom, "
informoval hovorca ministerstva financií Martin Jaroš.
Experti to nechápu
"S odretými ušami sme vo svete prekonali svetovú hospodársku krízu a poučili sa, že sporenie je veľmi
dôležité.
Preto nerozumiem tomuto kroku slovenského ministerstva financií. Zneisťujú sporiteľov, a to sa vo
vyspelom svete nerobí, " povedal prezident Európskej asociácie stavebných sporiteľní Herbert Pfeifer.
Novele nerozumie ani Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Nie je to dobrý krok. Nie
sme na tom tak zle, aby sme to robili.
Rakúsko je zadlžené na 78 percent a stavebné sporenie podporuje. Slovensko má 38-percentný dlh a
odstrihávame všetko, čo môže pomôcť rozvoju krajiny, " dodal Pavelka.
Ako podporujú stavebné sporenie
Krajina prémia v eurách
Slovensko 531
Česko 805
Maďarsko 830
Rakúsko 1 200
Nemecko manželia 1 024
jednotlivec 512
Chorvátsko 690
Rumunsko 1 000

Kazachstan 1 540
Čína neobmedzené
STAVEBNÉ SPORENIE: Pre mladé rodiny sa jeho založenie stalo cestou, ako si prilepšiť napríklad pri
rekonštrukcii bytu.
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6. Keď pomáha trpezlivosť i hnev
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 02/10/2010; 227/2010; s.: 9; FUTBAL; MIROSLAV TOMÁŠIK]
MAGNET KOLA MŠK RIMAVSKÁ SOBOTA – LAFC LUČENEC
Oba tábory sa tešia na pravú futbalovú bitku. Čakali na ňu jedenásť kôl. Ktorá brána vydrží útoky
bojovníkov z Gemera a Novohradu? Soboťania sa spoliehajú aj na svojho 24-ročného odchovanca
Mareka Prošovského, ktorý počas štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
obliekal brankársky dres Interu Bratislava. Po štyroch rokoch sa vrátil domov.
-V Interi ste boli v tieni Košického a Krnáča, ale keď ste dostali šancu, nesklamali ste. Mohli ste v ich
konkurencii dosiahnuť viac?
"Teraz vidím, že áno. Škoda, že som nedostal viac príležitostí, verím, že by som v pohode odchytal aj
dôležité zápasy. "
- Možno ste mali mať viac ctižiadosti a priebojnosti. . .
"Mal som veľa školských povinností, možno aj to trochu zavážilo. Je ťažké robiť naraz dve veci na
vysokej úrovni. "
- Čo bolo pre vás prvoradé – škola alebo futbal?
"Vtedy to bolo rovnocenné. Chcel som úspešne skončiť školu a záležalo mi aj na futbale. "
- Čo rozhodlo, že ste sa vrátili do materského klubu?
"To, že Inter zanikol a chcel som chytať za moje rodné mesto. Tak ako som bol rád v Interi, tak som
teraz rád doma. "
- Ako sa teraz snažíte dobehnúť to, čo vám ušlo, keďže ste pravidelne nechytali?
"Nebolo to až tak dlho a nemyslím si, že som niečo stratil. Trénoval som naplno ako ostatní brankári a
napriek tomu, že som nechytal pravidelne, nemyslím si, že som išiel výkonnostne dole. Treba byť len
trpezlivý, nevzdávať sa a bojovať o post jednotky. Teraz som v pohode. "
- Využívate ekonomické vzdelanie?
"Zatiaľ nie. Prvá liga je náročná súťaž a treba sa jej venovať naplno. "
-Ako reagujete, keď hráč objaví v sebe v šestnástke herecký talent a filmuje?
"Vždy ma naštve, keď hráč simuluje a padá, hoci vôbec nedošlo k tvrdému kontaktu. Som alergický, keď
sa niekto chce neférovým spôsobom dostať ku gólu. Som za férovú hru. "
- A keď sa takto nahneváte, chytáte lepšie?
"Vyburcuje ma to a mám ešte väčšiu chuť chytiť strelu a zabrániť gólu. "
-Čo vás vie ešte vytočiť?
"Napríklad, keď naše mužstvo nepremení vyloženú gólovú príležitosť. "
- Trúfali by ste si kopnúť jedenástku?
"Možno za stavu 3:0 by som sa odhodlal. . . "
- Kým v prvých piatich kolách ste získali jediný bod, v ďalších až desať. Čo vám chýbalo v úvode

sezóny?
"Góly. Ani v jednom zápase sme neboli slabším súperom, no nepremieňali sme šance. A súper jednudve využil. "
-Kde nastal obrat k lepšiemu?
"Po nešťastnom zápase s Mikulášom.
Víťazstvo sme mali v podstate v suchu, lenže sme ho zbytočne pustili. . .
Vstúpili sme si do svedomia a v ďalších kolách sme zabrali ešte viac.
Podarilo sa nám vyhrať v Šali a odvtedy podávame lepšie výkony. A pomohol nám aj príchod Pavla
Sedláka, s ktorým som hral v Interi. Je to osobnosť, oživil hru v strede poľa, priniesol novú silu a
skúsenosti. "
-Skúša aj s vami svoj povestný "bicykel"?
"Pravdaže. Niekedy mu vyjde, inokedy nie. "
- A Jozef Pisár? Koľko z desiatich jeho priamych kopov zo šestnástky si trúfate chytiť?
"V piatok na tréningu nacvičujeme štandardky a minimálne osem z desiatich mu vždy chytím.
Ale treba uznať, že stále to vie. "
- Motivuje vás príklad vášho kapitána chytať do štyridsiatky?
"Určite áno, Jožo je jasným príkladom, že sa to dá. "
-Čo očakávate od zápasu?
"Derby má zvláštnu príchuť, chodí viac divákov a vždy býva vynikajúca atmosféra. Určite bude aj teraz.
Dúfam, že to bude dobrý zápas, pevne verím, že potvrdíme našu stúpajúcu formu, zvíťazíme a
nedostanem gól. "
MIROSLAV TOMÁŠIK
Z KUCHYNE DOMÁCICH
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
Michalovská futbalová rodina sa teší, že po roku a pol opäť privíta suseda z východu.
Zvedavosť zvyšuje skutočnosť, že sa uzdravili Ruskovský a Kunca a domácu premiéru by mohol
absolvovať Ziemba, ktorý prišiel z Moldavy. Naopak, medzi hosťami budú aj dva bývalí hráči MFK
Zemplín - Bačík a Smrek. Na Zemplíne sa zrejme tešili aj na bývalého trénera Molnára, ale ten minulý
týždeň na lavičke nováčika skončil, a tak z očakávanej zábavy v podaní dvojice Petržela– Molnár
nebude nič.
MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mužstvo z Liptova odohralo v utorok prípravné medzištátne stretnutie s "dvadsaťjednotkou" Malajzie v
Zlatých Moravciach (1:1).
Zápas s Púchovom bude špecifický pre trénera Pavla Strapáča, ktorý prvý raz bude súperom klubu,
ktorý pod jeho vedením poskočil za tri roky zo stredu druhej ligy na tretie miesto prvej ligy. Pre trest za
vylúčenie nemôže nastúpiť stopér Šupej. "Rád by som cez denník Šport zaželal nášmu bývalému
kapitánovi Miroslavovi Blaščíkovi skoré uzdravenie, aj v mene jeho trinásťročných chlapcov z prípravky,
" dodal výkonný riaditeľ Tatrana Martin Pohlod.
SLOVAN DUSLO ŠAĽA
Posledný privíta prvého. "Futbal nie je matematika. . .
Faktom je, že so slabšími súpermi sa nám strelecky nedarilo, možno na silných sa vytiahneme. Motivuje
nás, že Trenčín ešte neprehral a my sme päť kôl nevyhrali, " podotkol hrajúci asistent trénera Adrián
Devečka.
Vedúce mužstvo a jeho trénera Adriána Guľu dobre pozná Ján Čirik, keďže do Šale sa vrátil z Trenčína.
SFM SENEC
Nováčik sa v daždivom počasí pripravoval do štvrtka na umelej tráve Montostroja Senec a na svojej vo

Veľkom Bieli. Asistent trénera Štefan Kollár a útočník Marek Plichta sa v pondelok zúčastnili na kurze
trénerov. Kapitán mužstva Peter Polgár poznamenal, že zápas s Petržalkou bude o čosi prestížnejší ako
ostatné.
MFK RUŽOMBEROK B
Kluby z horného Liptova a dolnej Oravy majú dobré vzťahy, ako sa na susedov patrí. V nedeľu
predpoludním nastúpia v drese hostí viacerí, ktorí obliekali aj ružomberský: Ivan Trabalík, Lukáš Bakoš,
Peter Dutka či Marek Kubala. "Dolný Kubín bude ťažký súper, ale chceme zdvihnúť hlavy a vyhrať, aby
sa nám zlepšila nálada, " poznamenal asistent trénera Ján Haspra mladší. (tom)
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7. Programy vysokých škôl pre budúci rok, termíny a poplatky
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 06/10/2010; Tomáš Nejedlý]
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulty: Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych
štúdií (spolu 5 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: najneskôr do 28. februára 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur za elektronickú prihlášku / 30 eur za papierovú prihlášku
Vybrané programy: aplikovaná informatika, ošetrovateľstvo, marketingová komunikácia a reklama (spolu
viac ako 70 programov)
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulty: Fakulta zdravotníctva, Fakulta športu, Pedagogická fakulta, Fakulta manažmentu, Filozofická
fakulta (spolu 8 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: najneskôr do 28. februára 2011 a do 31. marca 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 34 eur
Vybrané programy: učiteľské programy, manažment, politológia (spolu viac ako 70 programov)
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulty: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Pedagogická
fakulta (spolu 5 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára 2011 a do 31. marca 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 25 až 60 eur
Vybrané programy: verejné zdravotníctvo, psychológia, právo (spolu viac ako 50 programov)
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulty: Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Farmaceutická
fakulta (spolu 13 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára 2011, do 4. marca 2011, do 31. marca 2011 a do 30. júna
2011
Poplatok za prijímacie konanie: 40 až 70 eur
Vybrané programy: všeobecné lekárstvo, archeológia, právo, žurnalistika, matematika (spolu viac ako
200 programov)
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Fakulty: Ekonomická fakulta, Pedagogická fakulta, Reformovaná teologická fakulta
Termín na poslanie prihlášky: najneskôr do 31. marca 2011 a do 30. júna 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur za elektronickú prihlášku / 50 eur za papierovú prihlášku
Vybrané programy: podnikové hospodárstvo a manažment, učiteľské programy (spolu viac ako 20
programov)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulty: Stavebná fakulta, Fakulta architektúry, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta
(spolu 7 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: najneskôr do 25. novembra 2010, do 31. marca 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 20 až 50 eur
Vybrané programy: architektúra, výrobné technológie, počítačové systémy a siete (spolu viac ako 40
programov)
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulty: Fakulta divadelných umení, Fakulta múzických umení, Fakulta výtvarných umení
Termín na poslanie prihlášky: najneskôr do 30. novembra 2010, do 31. januára 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur

Vybrané programy: herectvo, kompozícia a dirigovanie zboru, grafika (spolu viac ako 10 programov)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulty: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta
ekonomiky a manažmentu (spolu 6 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára 2011, do 15. marca 2011, do 31. marca 2011, do 15.
apríla 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 33 až 40 eur
Vybrané programy: manažment rastlinnej výroby, agropotravinárstvo, medzinárodné podnikanie s
agrárnymi komoditami (spolu viac ako 40 programov)
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulty: Elektrotechnická fakulta, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta
(spolu 7 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: do 31. marca 2011, do 29. apríla 2011, do 30. apríla 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 20 až 30 eur
Vybrané programy: cestná doprava, automatizácia, priemyselné inžinierstvo (spolu viac ako 40
programov)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulty: Fakulta humanitných vied, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta
(spolu 6 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára 2011, do 11. marca 2011, do 15. marca 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 37 až 60 eur
Vybrané programy: právo, medzinárodné vzťahy, sociálna a misijná práca (spolu viac ako 100
programov)
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulty: Drevárska fakulta, Lesnícka fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky (spolu 4 fakulty)
Termín na poslanie prihlášky: do 30. novembra 2010, do 31. marca 2011, do 30. apríla 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 25 až 49 eur
Vybrané programy: ekotechnika, financie, ekológia a využívanie krajiny, dizajn nábytku (spolu viac ako
15 programov)
Technická univerzita v Košiciach
Fakulty: Hutnícka fakulta, Strojárska fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky (spolu 9 fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: do 30. novembra 2010, do 28. februára 2011, do 30. apríla 2011, do 31.
mája 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 20 až 35 eur
Vybrané programy: strojárstvo, automobilová výroba, hutníctvo, mechatronika, geoturizmus (spolu 70
programov)
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulty: Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky (spolu 7
fakúlt)
Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 25 až 35 eur
Vybrané programy: účtovníctvo, finančný manažment, národné hospodárstvo, podnikanie v obchode a
cestovnom ruchu (spolu viac ako 40 programov)
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulty: Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta prírodných vied (spolu 3 fakulty)
Termín na poslanie prihlášky: do 31. marca 2011, do 15. apríla 2011, do 15. augusta 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 35 a 40 eur
Vybrané programy: politológia, učiteľstvo, anglický jazyk, psychológia, história (spolu 20 programov)
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulty: Filmová a televízna fakulta, Divadelná fakulta, Hudobná a tanečná fakulta (spolu 3 fakulty)
Termín na poslanie prihlášky: do 30. novembra 2010, do 6. decembra 2010, do 21. januára 2011
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Vybrané programy: animovaná tvorba, spev, dirigovanie, zvuková skladba, herectvo, bábkarská réžia
(spolu 24 programov)
ZDROJ - HN, vysoké školy
Tomáš Nejedlý
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8. Vyberte si najvýhodnejšiu školu pre vás
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/10/2010; s.: 4; SERVIS / EKONOMIKA; Tomáš Nejedlý]
Univerzity už prišli s odbormi a programami, ktoré otvárajú budúci rok, najdrahšie prihlášky stoja 70 eur.
Bratislava - Ste maturant? Máte záujem o štúdium na vysokej škole?
Stačí si vybrať z ponuky slovenských univerzít na budúci rok.
Vysoké školy už zverejnili pestrú paletu bakalárskych programov - aj s poplatkami za prijímacie konanie
a termínmi na podanie prihlášky.
Najmä študenti, ktorí majú záujem o umelecké školy, by mali spozornieť.
Na prihlásenie sa na štúdium architektúry, dizajnu, maľby či herectva majú už len niekoľko týždňov napríklad na banskobystrickú Akadémiu umení či bratislavskú Slovenskú technickú univerzitu. Väčšina
programov "zatvára brány" koncom februára budúceho roka.
Budúci študenti a ich rodičia by mali počítať aj s pomerne vysokou sumou za prihlasovanie sa na školy.
Najdrahšia prihláška, na štúdium medicíny na Univerzite Komenského, vyjde totiž na 70 eur.
Právo a iné atraktívne programy si školy ocenili na 60 eur, pod 20 eur za prijímacie konanie nejde žiadna
škola - a to aj v prípade, že žiadne prijímacie skúšky neorganizuje.
Nerozhodní študenti a študenti, ktorí posielajú prihlášky na viacero škôl, si teda priplatia.
Už niekoľko rokov sa snaží ministerstvo školstva odstrániť papierovačky, ktoré pri prihlasovaní sa na
štúdium zaťažujú univerzity aj študentov. Ročne sa na vysoké školy prihlási viac než stotisíc študentov, k
prihláške musia študenti často pripojiť aj vysvedčenia a iné prílohy.
Ide teda o tony papiera. "Veríme, že už tohtoroční maturanti sa budú môcť na vysokú školu prihlásiť
elektronicky, " hovorí Darina Tóthová, šéfka projektu EUNIS, ktorý elektronickú prihlášku zastrešuje.
Otázne je, kedy sa definitívne podarí prepojiť centrálnu databázu študentov, databázu akreditovaných
programov medzi ministerstvom školstva a vysokými školami a vyriešiť administratívne komplikácie.
Ak sa to podarí, už tento rok sa budú môcť uchádzači prihlasovať na ktorúkoľvek verejnú vysokú školu
cez internet.
"Otvorí si stránku, napíše meno, vyberie školy a programy, na ktoré sa chce prihlásiť, a softvér za neho
doplní osobné údaje, preklopí známky zo strednej školy a odošle prihlášku na vybrané školy, " dodáva
Tóthová.
Programy vysokých škôl na budúci rok, termíny a poplatky
Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre Fakulty: Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a
zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií (spolu 5 fakúlt) Termín na poslanie prihlášky: najneskôr
do 28. februára 2011 Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur za elektronickú prihlášku / 30 eur za
papierovú prihlášku Vybrané programy: aplikovaná informatika, ošetrovateľstvo, marketingová
komunikácia a reklama (spolu viac ako 70 programov) Prešovská univerzita v Prešove Fakulty: Fakulta
zdravotníctva, Fakulta športu, Pedagogická fakulta, Fakulta manažmentu, Filozofická fakulta (spolu 8
fakúlt) Termín na poslanie prihlášky: najneskôr do 28. februára 2011 a do 31. marca 2011 Poplatok za
prijímacie konanie: 34 eur Vybrané programy: učiteľské programy, manažment, politológia (spolu viac
ako 70 programov) Trnavská univerzita v Trnave Fakulty: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta (spolu 5 fakúlt) Termín na poslanie prihlášky:
do 28. februára 2011 a do 31. marca 2011 Poplatok za prijímacie konanie: 25 až 60 eur Vybrané
programy: verejné zdravotníctvo, psychológia, právo (spolu viac ako 50 programov) Univerzita
Komenského v Bratislave Fakulty: Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta, Filozofická fakulta,
Právnická fakulta, Farmacutická fakulta (spolu 13 fakúlt) Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára
2011, do 4. marca 2011, do 31. marca 2011 a do 30. júna 2011 Poplatok za prijímacie konanie: 40 až 70
eur Vybrané programy: všeobecné lekárstvo, archeológia, právo, žurnalistika, matematika (spolu viac
ako 200 programov) Technická univerzita v Košiciach Fakulty: Hutnícka fakulta, Strojárska fakulta,
Fakulta elektrotechniky a informatiky (spolu 9 fakúlt) Termín na poslanie prihlášky: do 30. novembra
2010, do 28. februára 2011, do 30. apríla 2011, do 31. mája 2011 Poplatok za prijímacie konanie: 20 a
30 eur za elektronickú prihlášku / 25 a 35 eur za papierovú prihlášku Vybrané programy: strojárstvo,
automobilová výroba, hutníctvo, mechatronika (spolu 70
programov) Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulty: Stavebná fakulta, Fakulta architektúry,
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta (spolu 7 fakúlt) Termín na poslanie prihlášky:
najneskôr do 25. novembra 2010, do 31. marca 2011 Poplatok za prijímacie konanie: 20 až 50 eur
Vybrané programy: architektúra, výrobné technológie, počítačové systémy a siete (spolu viac ako 40
programov) Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulty: Národohospodárska fakulta, Obchodná
fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky (spolu 7 fakúlt) Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára
2011 Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur za elektronickú prihlášku / 35 eur za papierovú prihlášku
Vybrané programy: účtovníctvo, finančný manažment, národné hospodárstvo (spolu viac ako 40
programov) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulty: Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta ekonomiky a manažmentu
(spolu 6 fakúlt) Termín na poslanie prihlášky: do 28. februára 2011, do 15. marca 2011, do 31. marca
2011, do 15. apríla 2011 Poplatok za prijímacie konanie: 33 až 40 eur Vybrané programy: manažment

rastlinnej výroby, agropotravinárstvo, medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (spolu viac ako
40 programov)
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9. Predčasní penzisti sa musia rozhodnúť: práca či dôchodok
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 01/10/2010; Dorota Hudecová]
Dorota Hudecová
Byť v predčasnom dôchodku alebo pracovať. Túto otázku bude musieť od januára budúceho roku riešiť
viac ako 21-tisíc dôchodcov, ktorí popri poberaní predčasného dôchodku pracujú.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál pôvodne uvažoval aj o tom, že medzi mzdou a
dôchodkom by si mali vyberať aj ľudia pracujúci v štátnej a verejnej správe poberajúci starobné a
výsluhové penzie, koalícia však napokon od tohto riešenia ustúpila.
Zákaz súbehu všetkých dôchodkov, ktorým chcela koalícia znížiť očakávaný vysoký schodok verejných
financií, kritizovali zástupcovia škôl aj nemocníc. Ak by bol prijatý tento variant, v mnohých školách by
nemal kto učiť a v nemocniciach liečiť. "Rozhodli sme, že súbeh starobného a výsluhového dôchodku a
zamestnania v štátnej a verejnej správe nebudeme momentálne riešiť," povedala napokon premiérka
Radičová. Reforma penzijného systému je síce podľa nej nutná, ale jej príprava je zložitá.
Poberateľ predčasného dôchodku tak podľa novely dočasne stratí nárok na penziu v prípade, že sa
zamestná. Keď prácu stratí, opäť by sa mu mal začať vyplácať dôchodok. Ľudia, ktorým Sociálna
poisťovňa už priznala predčasný starobný dôchodok a rozhodnú sa budúci rok naďalej pracovať ako
zamestnanci alebo povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, o predčasnú penziu prídu
dovtedy, kým budú pracovať.
"Súbeh predčasného dôchodku a práce treba zrušiť. Účel, na ktorý bola legislatíva pripravená, sa dnes
míňa účinku. Tu nie je o čom polemizovať," hovorí Ľuboš Pavelka z Ekonomickej univerzity.
Predčasný dôchodok mal slúžiť tým, ktorí krátko pred odchodom do riadneho starobného dôchodku
prídu o prácu a nemôžu si nájsť novú. Mnohí si však len vybavia predčasný dôchodok a pracujú ďalej.
Dnes ho poberá viac ako 50-tisíc ľudí a takmer polovica z nich pracuje alebo má živnosť. Aj keď sa
predčasný dôchodok kráti každý mesiac o pol percenta, ľuďom, ktorí zároveň pracovali, tento stav
vyhovoval.
Pri predčasnom dôchodku totiž poisťovňa strháva 0,5 percenta za každých 30 dní, ktoré žiadateľovi o
dôchodok chýbajú do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku. Ak dôchodca zostane v pracovnom
pomere a bude robiť napríklad šesť mesiacov, počas tohto obdobia sa mu pozastaví dôchodok. Keby
pracovný pomer po tomto čase skončil a vrátil sa do predčasného dôchodku, zvýši sa mu predčasná
penzia približne o 3 percentá, keďže predčasný dôchodok pol roka nepoberal, takže nebude za toto
obdobie sankcionovaný znížením dôchodku.
Čo je výhodnejšie
Ľudia sa však budú musieť sami rozhodnúť, čo je pre nich výhodnejšie. Bratislavčanka Mária je
rozhodnutá zostať v pozícii zamestnanca. "Môj čistý mesačný príjem je 650 eur, predčasný dôchodok
dostávam vo výške 452 eur. Len náklady na bývanie predstavujú v mojom prípade niečo vyše dvesto
eur. Nemám teda nad čím uvažovať, budem sa musieť zrieknuť predčasného dôchodku," hovorí.
Ďalšia predčasná dôchodkyňa Katarína zarobí niečo vyše 500 eur, jej predčasný dôchodok je niečo vyše
štyristo eur. "Ja som sa už rozhodla, že odídem z práce, pretože do Bratislavy každý deň dochádzam zo
Senca. Pre mňa je tak výhodnejšie zostať v predčasnom dôchodku, pretože rozdiel medzi mojím
dôchodkom a zárobkom pokrýva viac-menej len moje cestovné náklady," hovorí.
Práca na dohodu
Pre tých, ktorí pracujú v stabilnej firme a majú dobrý plat, bude výhodnejšie zostať v pracovnom pomere.
Navyše minister práce potvrdil, že poberatelia predčasných starobných dôchodkov budú môcť pracovať
na dohodu, čo môže byť dôvodom špekulácie niektorých ľudí. Predčasný dôchodca sa so svojím
zamestnávateľom môže dohodnúť, že prácu preňho bude vykonávať na dohodu a zároveň poberať
predčasný starobný dôchodok. Predčasní penzisti budú môcť pracovať aj ako samostatne zárobkovo
činné osoby (SZČO), ale len za podmienky, že nie sú povinnými platiteľmi poistného do Sociálnej
poisťovne. Povinné odvody na sociálne poistenie neplatia tí, ktorých hrubý príjem v predchádzajúcom
roku neprekročil 12-násobok minimálnej mzdy, čo je za minulý rok 3 834,96 eura. "V týchto prípadoch sa
bude môcť poberať predčasný starobný dôchodok," povedal šéf sociálneho rezortu pre agentúru SITA.
Výplatu predčasnej starobnej penzie totiž vláda neumožní len tým osobám, ktoré budú povinne
dôchodkovo poistené ako zamestnanci alebo SZČO.
"Človek pracujúci na dohodu, ak to štát nezakáže, nebude platiť žiadne odvody. Doteraz keď pracoval,
platil aspoň odvody do zdravotnej poisťovne," hovorí Pavelka.
Od januára či marca?
Pracujúci predčasný dôchodca stratí penziu od marca. To je momentálne aktuálna verzia z dielne
ministerstva. Zákaz súbehu poberania predčasného starobného dôchodku a príjmu zo zamestnania
nezačne reálne platiť od januára budúceho roka, ale až od marca. Dôvodom je Zákonník práce, ktorý
hovorí o dvojmesačnej výpovednej lehote zo strany zamestnanca.
Zamestnanec, pokiaľ poberá predčasný dôchodok, sa musí v decembri po schválení zákona rozhodnúť,

či zostane naďalej pracovať, alebo dá výpoveď zo zamestnania. Vzhľadom na to, že zamestnávateľ
nemusí uvoľniť zamestnanca z
práce okamžite k januáru, ministerstvo práce posunulo termín faktickej vykonateľnosti návrhu zákona až
na marec. Zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek do marca 2011 a pracuje v súkromnej sfére,
sa tak fakticky tieto opatrenia nedotknú. Predčasný dôchodok sa mu automaticky zmení na starobný a
môže tak naďalej pracovať a poberať dôchodok. "Zamestnanec, ktorý poberá predčasný starobný
dôchodok, môže dať u zamestnávateľa výpoveď s tým, že výpovedná lehota mu plynie dva mesiace.
Počas nich bude mať stále nárok aj na dôchodok," vysvetlil Mihál. O definitívnej podobe zákona však
musí ešte rozhodnúť Národná rada.
Novela zákona o sociálnom poistení by mala mať v budúcom roku pozitívny prínos pre rozpočet verejnej
správy v sume takmer 200 miliónov eur, čo by malo predstavovať 0,3 percenta hrubého domáceho
produktu (HDP). V roku 2012 by mala táto suma vzrásť na 421,8 mil. eur, teda na 0,6 % HDP. Príjmy
rozpočtu verejnej správy by mali na budúci rok vďaka navrhovanej novele vzrásť o 124,4 mil. eur a
výdavky by mali klesnúť o 75,2 mil. eur. Samotná Sociálna poisťovňa si má svoj budúcoročný príjmový
rozpočet zlepšiť o 132,8 mil. eur a výdavky majú klesnúť o 73,1 mil. eur. "Výraznejšiu úsporu vo
výdavkoch by mala novela zákona priniesť Sociálnej poisťovni v roku 2012, a to v sume 273,8 mil. eur.
Príjmy poisťovne by mali byť v roku 2012 vyššie o 153,4 mil. eur. Vyplýva to z doložky vplyvov návrhu
novely zákona o sociálnom poistení na rozpočet verejnej správy," píše sa v správe agentúry SITA.
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10. Socha prevádzkovým riaditeľom AXA
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 11/10/2010; 10/2010; s.: 29; ZMENY NA POSTOCH; VJ]
Novým prevádzkovým riaditeľom skupiny AXA sa stal Peter Socha. Na tejto pozícii bude zodpovedný za
útvar prevádzky a IT pre Česko a Slovensko. P. Socha pracuje pre skupinu AXA od roku 2005. Doteraz
pôsobil ako finančný riaditeľ. Je súčasne predsedom Predstavenstva AXA, d. s. s. , a. s.
a členom Predstavenstva AXA, d. d. s. , a. s.
Peter Socha vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 2007 je zároveň predsedom
Asociácie dôchodkových správcovských spoločností na Slovensku. VJ
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11. Nový konateľ Škoda Auto Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 11/10/2010; 10/2010; s.: 29; ZMENY NA POSTOCH; VN]
Novým konateľom v spoločnosti Škoda Auto Slovensko a riaditeľom pre financie, personalistiku a IT sa v
septembri stal Martin Jakubík. V tejto pozícii nahradil Mareka Balona, ktorý je po svojom úspešnom
pôsobení vo vedení importérskej spoločnosti poverený vedením oblasti controllingu účastníckych
spoločností a odbytu v materskom podniku Škoda Auto, a. s. , Mladá Boleslav. Martin Jakubík je
manažérom so skúsenosťami v automobilovom obchode a finančných službách. Vyštudoval odbor
Obchod a marketing na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od konca roka 2006
zastáva post vedúceho oblasti financií, kde je zodpovedný za účtovníctvo, manažment pohľadávok a
treasury. VN
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12. Nezaplatenie školného je údajne najčastejším prehreškom študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 09/10/2010; ČTK]
BRATISLAVA - K najčastejším disciplinárnym priestupkom slovenských vysokoškolákov, pre ktoré
možno previnilca vylúčiť aj zo štúdia, vraj patrí nezaplatenie školného. Väčšina študentov však po
upozornení poplatok uhradí a zo školy nemusí odísť.

Vyplynulo to z ankety medzi predstaviteľmi vysokých škôl. K menej častým prehreškom patrí neúčasť na
prednáškach či falšovanie známok v indexe. Viacerí zástupcovia vysokých škôl sa zhodli, že správanie
vysokoškolákov sa zhoršilo.
"Najčastejšími príčinami disciplinárneho potrestania študenta v súčasnosti je neuhradenie školného v
určených termínoch," zhodnotil prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.
Podobné skúsenosti majú aj na Technickej univerzite v Košiciach či na Univerzite Cyrila a Metoda
(UCM) v Trnave. "Študenti stanovené školné spočiatku ignorovali, vymáhali sme ho aj disciplinárnym
konaním," uviedla prorektorka UCM Dagmar Valentovičová. Poznamenala, že ak študent školné zaplatil,

trest v podobe pokarhania či podmienečného vylúčenia zo školy anulovali.
Vysokoškoláci podľa viacerých oslovených odmietajú platiť za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia či
súbežné štúdium. Táto neochota sa podpísala aj pod nárast disciplinárnych konaní voči študentom. Ich
vyšší počet podľa Daňa súvisí aj s tým, že za prehrešok voči disciplíne sa po úprave vysokoškolského
zákona považuje aj nezaplatenie školného. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici preto podľa
prorektorky Miloty Vetrákovej pribudlo definitívne vylúčených študentov.
Vetráková zároveň upozornila, že väčšina vysokoškolákov musí zo školy odísť preto, lebo sa im
nepodarí získať dostatok kreditov. "Počty týchto prípadov prevyšujú rádovo stonásobne kategóriu
disciplinárnych priestupkov," upozornil prorektor Technickej univerzity v Košiciach Pavel Raschman.
K ďalším disciplinárnym priestupkom patrí podľa zástupcov vysokých škôl neoprávnený zápis skúšky do
indexu či falšovanie podpisu vyučujúceho. "V takých prípadoch konajú disciplinárne komisie fakúlt
nekompromisne - riešia to vylúčením zo štúdia," dodal Raschman.
Viacerí oslovení prorektori sa zhodli, že správanie poslucháčov vysokých škôl sa zhoršilo. "Narastá
miera drzosti študentov, ktorým stále viac chýba sebareflexia. Rešpekt voči autoritám sa trvalo znižuje,
objavili sa aj vyhrážky pedagógom v prípade neúspešnej skúšky," upozornil Raschman. Problémy
registrujú aj na Žilinskej univerzite, kde podľa prorektora Michala Pokorného pribúda hrubosť vo
vyjadrovaní či nerešpektovanie autorít.

Foto: SITA, ZDROJ - ČTK
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13. Nezaplatenie školného je najčastejším prehreškom študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 09/10/2010; Z domova; ČTK]
BRATISLAVA. K najčastejším disciplinárnym priestupkom slovenských vysokoškolákov, pre ktoré možno
previnilca vylúčiť aj zo štúdia, vraj patrí nezaplatenie školného. Väčšina študentov však po upozornení
poplatok uhradí a zo školy nemusí odísť. Vyplynulo to z ankety ČTK medzi predstaviteľmi vysokých škôl.
K menej častým prehreškom patrí neúčasť na prednáškach či falšovanie známok v indexe. Viacerí
zástupcovia vysokých škôl sa zhodli, že správanie vysokoškolákov sa zhoršilo.
"Najčastejšími príčinami disciplinárneho potrestania študenta v súčasnosti je neuhradenie školného v
určených termínoch," zhodnotil prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.
Podobné skúsenosti majú aj na Technickej univerzite v Košiciach či na Univerzite Cyrila a Metoda
(UCM) v Trnave. "Študenti stanovené školné spočiatku ignorovali, vymáhali sme ho aj disciplinárnym
konaním," uviedla prorektorka UCM Dagmar Valentovičová. Poznamenala, že ak študent školné zaplatil,
trest v podobe pokarhania či podmienečného vylúčenia zo školy anulovali.
Vysokoškoláci podľa viacerých oslovených odmietajú platiť za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia či
súbežné štúdium. Táto neochota sa podpísala aj pod nárast disciplinárnych konaní voči študentom. Ich
vyšší počet podľa Daňa súvisí aj s tým, že za prehrešok voči disciplíne sa po úprave vysokoškolského
zákona považuje aj nezaplatenie školného. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici preto podľa
prorektorky Miloty Vetrákovej pribudlo definitívne vylúčených študentov.
Vetráková zároveň upozornila, že väčšina vysokoškolákov musí zo školy odísť preto, lebo sa im
nepodarí získať dostatok kreditov. "Počty týchto prípadov prevyšujú rádovo stonásobne kategóriu
disciplinárnych priestupkov," upozornil prorektor Technickej univerzity v Košiciach Pavel Raschman.
K ďalším disciplinárnym priestupkom patrí podľa zástupcov vysokých škôl neoprávnený zápis skúšky do
indexu či falšovanie podpisu vyučujúceho. "V takých prípadoch konajú disciplinárne komisie fakúlt
nekompromisne - riešia to vylúčením zo štúdia," dodal Raschman.
Viacerí oslovení prorektori sa zhodli, že správanie poslucháčov vysokých škôl sa zhoršilo. "Narastá
miera drzosti študentov, ktorým stále viac chýba sebareflexia. Rešpekt voči autoritám sa trvalo znižuje,
objavili sa aj vyhrážky pedagógom v prípade neúspešnej skúšky," upozornil Raschman. Problémy
registrujú aj na Žilinskej univerzite, kde podľa prorektora Michala Pokorného pribúda hrubosť vo
vyjadrovaní či nerešpektovanie autorít.
ČTK
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14. Absolventov bez práce pribúda. Ich šance rastú
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 11/10/2010; Filip Obradovič]
Mladí ľudia s diplomom začínajú byť zamestnávateľmi opäť žiadaní. Záujem je o špecialistov.
Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, v lete oddychoval a v septembri nastúpil do svojho
prvého vážneho zamestnania. "Ja som krízu nepocítil. 46981540
Ukončil som tento rok školu, spravil som si dva mesiace prázdniny, a keď som rozposlal pár životopisov,
tak sa mi aj hneď ozvali s ponukami. Mesiac už pracujem v banke," hovorí mladý ekonóm Tibor Kováč z
Bratislavy. To, čo v minulosti bolo samozrejmosťou, ale pred rokom naopak nesplneným snom, sa dnes
môže podariť viacerým. Záujem o absolventov totiž začína mierne rásť. "Nie je to až také zlé ako v
minulom roku. Vidíme, že firmy sú už viac naklonené prijímať šikovných mladých ľudí," povedala šéfka
personálnej spoločnosti Synergie Martina Klubicová.
Väčšie šance
Situácia sa začína obracať na lepšie práve v čase, keď úrady práce oficiálne rozširujú armádu
nezamestnaných o čerstvých absolventov. Nájsť si prácu však nebude pre každého "mladého"
jednoduché. Pravdepodobnosť, že väčšina zostane v evidencii, je stále vysoká. "Situácia je lepšia ako v
minulom roku. My vieme zohnať prácu 40 percentám, pričom vlani to percento bolo omnoho nižšie. Ale
ostatní si musia poradiť sami," reagoval generálny riaditeľ Úradu práce v Banskej Štiavnici Štefan Šulek.
Jeho úrad, pod ktorý patria aj mestá Žarnovica, Nová Baňa, Kremnica či Žiar nad Hronom, eviduje spolu
655 absolventov. Z toho 183 sa nahlásilo minulý mesiac. Stovky mladých ľudí, ktorí skončili nedávno
školu, klope na dvere úradov práce aj v Žiline či Revúcej. Kým v prvom meste sa do evidencie minulý
mesiac zapísalo takmer 800 absolventov, v druhom to bolo "len" niečo vyše troch stovák. "Nie je to nič
extra. Postupne sa toto číslo bude znižovať," hovorí optimisticky šéfka Úradu práce v Revúcej Viera
Hanesovská.
Rady nezamestnaných rozširujú najmä "stredoškoláci", ktorým sa s koncom letných prázdnin skončil
status študenta. Úrady postupne vedia niektorých ,,usadiť", najmä na administratívne pozície. "Šance na
nájdenie zamestnania sa mierne zvýšili, hlavne vo výrobných oblastiach," pridáva možnosti
marketingová riaditeľka personálnej agentúry Trenkwalder Lívia Franková. Podľa nej počet absolventov
v septembri, ktorí majú záujem o prácu, sa v porovnaní s augustom zvýšil približne o 13 percent
Jednoduchšie s diplomom
Najväčšiu šancu podľa Klubicovej však majú mladí ľudia ako už spomínaný Tibor, s diplomom v ruke.
Potvrdzuje to aj pracovný portál profesia.sk. "Kým počet životopisov absolventov stredných škôl s
maturitou od septembra tohto roka rastie, počet životopisov absolventov vysokých škôl s druhým
stupňom vzdelania klesá. Čo sa však týka medziročného porovnania, evidujeme medziročný pokles
životopisov absolventov oboch spomínaných skupín," reagovala PR manažérka spoločnosti Profesia
Lucia Burianová. Portál v súčasnosti ponúka okolo tisíc pracovných príležitostí pre mladých. Podľa
Klubicovej je záujem najmä o čerstvo vyštudovaných špecialistov. "Absolventi vysokých škôl majú
najčastejšie záujem o juniorské pozície v oblasti ľudských zdrojov, marketingu a financií. Najčastejšie sa
uplatňujú v spoločnostiach, ktoré fungujú ako medzinárodné centrá zdieľaných služieb," hovorí Katarína
Očenášová z personálnej spoločnosti Grafton.
Filip Obradovič
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15. Absolventom bez práce sa zvyšujú šance
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 11/10/2010; s.: 3; TÉMA HN; Filip Obradovič]
Práca pre mladých. Firmy signalizujú vyšší záujem o absolventov škôl, najmä vysokých. Predkrízový
hlad po mladých vzdelaných ľuďoch však čakať nemožno, hoci situácia je podľa úradov práce lepšia ako
v minulom roku.
Mladí ľudia s diplomom začínajú byť zamestnávateľmi opäť žiadaní. Záujem je predovšetkým o
špecialistov.
Filip Obradovič filip. obradovic@ecopress. sk
Bratislava - Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, v lete oddychoval a v septembri nastúpil
do svojho prvého vážneho zamestnania. "Ja som krízu nepocítil.
Ukončil som tento rok školu, spravil som si dva mesiace prázdniny, a keď som rozposlal pár životopisov,
tak sa mi aj hneď ozvali s ponukami. Mesiac už pracujem v banke, " hovorí mladý ekonóm Tibor Kováč z
Bratislavy.

To, čo v minulosti bolo samozrejmosťou, ale pred rokom naopak nesplneným snom, sa dnes môže
podariť viacerým. Záujem o absolventov totiž začína mierne rásť.
"Nie je to až také zlé ako v minulom roku. Vidíme, že firmy sú už viac naklonené prijímať šikovných
mladých ľudí, " povedala šéfka personálnej spoločnosti Synergie Martina Klubicová.
Väčšie šance
Situácia sa začína obracať na lepšie práve v čase, keď úrady práce oficiálne rozširujú armádu
nezamestnaných o čerstvých absolventov.
Nájsť si prácu však nebude pre každého "mladého" jednoduché.
Pravdepodobnosť, že väčšina zostane v evidencii, je stále vysoká.
"Situácia je lepšia ako v minulom roku. My vieme zohnať prácu 40 percentám, pričom vlani to percento
bolo omnoho nižšie. Ale ostatní si musia poradiť sami, " reagoval generálny riaditeľ Úradu práce v
Banskej Štiavnici Štefan Šulek.
Jeho úrad, pod ktorý patria aj mestá Žarnovica, Nová Baňa, Kremnica či Žiar nad Hronom, eviduje spolu
655 absolventov. Z toho 183 sa nahlásilo minulý mesiac.
Stovky mladých ľudí, ktorí skončili nedávno školu, klopú na dvere úradov práce aj v Žiline či Revúcej.
Kým v prvom meste sa do evidencie minulý mesiac zapísalo takmer 800 absolventov, v druhom to bolo
"len" niečo vyše troch stovák.
"Nie je to nič extra. Postupne sa toto číslo bude znižovať, " hovorí optimisticky šéfka Úradu práce v
Revúcej Viera Hanesovská.
Rady nezamestnaných rozširujú najmä "stredoškoláci", ktorým sa s koncom letných prázdnin skončil
status študenta. Úrady postupne vedia niektorých , , usadiť", najmä na administratívne pozície. "Šance
na nájdenie zamestnania sa mierne zvýšili, hlavne vo výrobných oblastiach, " pridáva možnosti
marketingová riaditeľka personálnej agentúry Trenkwalder Lívia Franková.
Podľa nej počet absolventov v septembri, ktorí majú záujem o prácu, sa v porovnaní s augustom zvýšil
približne o 13 percent
Jednoduchšie s diplomom
Najväčšiu šancu podľa Klubicovej však majú mladí ľudia ako už spomínaný Tibor, s diplomom v ruke.
Potvrdzuje to aj pracovný portál profesia. sk. "Kým počet životopisov absolventov stredných škôl s
maturitou od septembra tohto roka rastie, počet životopisov absolventov vysokých škôl s druhým
stupňom vzdelania klesá. Čo sa však týka medziročného porovnania, evidujeme medziročný pokles
životopisov absolventov oboch spomínaných skupín, " reagovala PR manažérka spoločnosti Profesia
Lucia Burianová. Portál v súčasnosti ponúka okolo tisíc pracovných príležitostí pre mladých.
Podľa Klubicovej je záujem najmä o čerstvo vyštudovaných špecialistov. "Absolventi vysokých škôl majú
najčastejšie záujem o juniorské pozície v oblasti ľudských zdrojov, marketingu a financií.
Najčastejšie sa uplatňujú v spoločnostiach, ktoré fungujú ako medzinárodné centrá zdieľaných služieb, "
hovorí Katarína Očenášová z personálnej spoločnosti Grafton.
Uplatňovanie absolventov
Každý rok skončí školu
- 70-tisíc absolventov stredných škôl
- 35-tisíc absolventov vysokých škôl
Vlani sa zamestnalo
- 50 percent absolventov stredných škôl
- 90 percent absolventov vysokých škôl
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16. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov II.
[Téma: Ekonomická univerzita; EuroBiznis; 04/10/2010; 10/2010; s.: 28, 29; trhy a financie; prof. Ing.
Peter Baláž, PhD.]
Snaha prostredníctvom zmeny kompetenčného zákona presunúť existujúcu sieť obchodných zastúpení
Slovenska v zahraničí (OBEO) z pôsobnosti Ministerstva hospodárstva a výstavby SR do rezortu
diplomacie tu nie je prvý krát, no opäť sa stala námetom diskusií a sporov v novej vládnej koalícii.
TEXT - prof. Ing. Peter Baláž, PhD. , vedúci katedry medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity

v Bratislave, Foto: Isifa
Z toho vyplýva, že nie MZV SR by malo hľadať priestor na to ako inštitucionálne získať OBEO, ale
naopak MH SR by sa malo uchádzať o to ako zostať kľúčovým "hráčom", ktorý bude priamo zodpovedný
za ekonomické výsledky krajiny a ktoré bude jediným konvergentným činiteľom umožňujúcim prepájať
vnútorné predpoklady krajiny s tým, čo nám ponúka medzinárodné prostredie. 1) Všeobecne známe sú
súčasné úvahy českej reprezentácie, ktoré takéto prerozdelenie síce realizovala, ale nová vláda verejne
deklarovala snahu opäť vrátiť sieť OBEO do pôsobnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Aké
náklady si tento experiment vyžiadal zverejnené nebolo. Aj pri návrhu na prechod OBEO pod MZV SR
sa prezentoval argument úspor vyplývajúci zo spojenia obidvoch častí našich zahraničných zastúpení.
Tento fakt však taktiež stojí na "tenkom ľade".
Jednak preto, že vo väčšine krajín OBEO sídlia v priestoroch ambasád a len tam, kde to z kapacitných
dôvodov nie je možné, sa priestory prenajímajú. Úspory by sa tak mohli dosiahnuť len predajom a
nákupom nových nehnuteľností, alebo zrušením miest politických diplomatov v prospech obchodných,
čo však nie je v súlade so záujmami MZV SR. Pokiaľ by však mal byť tento faktor dôležitý bolo by
osožnejšie razantné zníženie počtu zastúpení alebo množstva personálu v krajinách EÚ, kde z dôvodu
budovania spoločných komunitárnych orgánov a postupného preberania národných kompetencií strácajú
svoj zmysel.
Pri analýze hodnotenia vývoja zahraničnoobchodnej politiky sa potvrdzuje, že uvedené rozvojové línie
majú veľmi dynamický vplyv na celkové chápanie tejto súčasti hospodárskej politiky a smerovanie nielen
európskych krajín, ale aj EÚ ako celku. Aj v prípade menších krajín ako Belgicko alebo Rakúsko sa po
vzore USA rýchlo transformuje význam a úloha politickej diplomacie ako takej. Väčšina zastupiteľstiev
týchto krajín prakticky plní úlohu tzv. business points, t. j. pôsobí ako dôležitý rekognoskačný faktor
pôsobiaci od aktívneho skúmania národných trhov jednotlivých krajín, ale aj dôležitých firiem až po
analýzy politických a ekonomických súvislostí, ktoré vis - a - vis v tejto oblasti vznikajú. Naši diplomati
často s údivom komentovali fakt, že prvé cesty novo nastupujúcich zahraničných veľvyslancov viedli do
US Steel, Volkswagenu alebo Peugeotu a prezentovali ho ako porušovanie tzv. Viedenského protokolu.
Je však reálnou skutočnosťou, že ich hlavným poslaním je presadzovať svoje obchodné záujmy u nás.
Aké boli hlavné motivácie otvorenia zastupiteľstiev J. Kórey alebo Japonska v SR nie je taktiež ťažké
uhádnuť. Curriculum vitae ich reprezentantov je previazané s predchádzajúcim pôsobením vo firmách a
podnikoch, či medzinárodných organizáciách a táto skutočnosť sa berie ako pozitívna. Nie som si istý, či
by sme podobné línie našli v životopisoch našej diplomatickej reprezentácie. Takéto konštatovanie však
nijako nechce znižovať význam a úspechy MZV SR napr. v oblasti politickej diplomacie.
Rozhodnutia s chladnou hlavou
Treba povedať, že o výsledkoch a perspektíve každej krajiny v súčasnom rýchlo sa globalizujúcom
medzinárodnom prostredí v konečnom dôsledku rozhodujú správne nastavené rozvojové stratégie a
konkrétni odborníci, ktorí sú na konci celého realizačného reťazca zodpovední za ich presadzovanie.
Hospodárska politika SR ako kontinuálnej súčasti európskej komunity môže byť úspešná len vtedy ak
všetky jej rozhodujúce súčasti budú riadené z jedného miesta. Ak sa objektívne pozrieme na celú
situáciu nemôže ním byť MZV SR a o tejto redislokácii nemôžu rozhodnúť len ostrejšie lakte. Takáto
politika v krajine, ktorá prakticky všetko čo vyrobí vyváža a naopak takmer všetko čo spotrebúva dováža,
môže byť síce nedeliteľná, ale z hľadiska perspektívnych zámerov sa skôr zdá, že efektívnejšie by bolo
približovanie sa tohto ministerstva smerom k MHaV SR ako naopak. O pre túto krajinu životu dôležitých
záležitostiach nemôžu rozhodovať iba ambície politikov ale chladnokrvný "kalkul" a triezve strategické
úvahy a opodstatnené rozhodnutia. Aj profesionálne predpoklady väčšiny kariérnych diplomatov, ktorí na
takéto komerčné pozície neboli pripravovaní, nie sú z tohto pohľadu dostatočné a ani nerastie nová
generácia, ktorá by ich vedela dopĺňať alebo v krátkej dobe nahradiť.
Bolo by taktiež naivné sa domnievať, že takýto presun kompetencií by neskončil dokonalým
personálnym vyčistením súčasnej siete zastupiteľskej siete a iným ako politickým preobsadením týchto
lukratívnych funkcií.
Tým ale nemožno povedať že v rezorte MHaV SR je v tejto oblasti všetko v poriadku. Súčasní
reprezentanti OBEO by mali jednoznačne na konkrétnych výsledkoch svojej práce preukazovať takéto
schopnosti i svoje vlastné odborné predpoklady (nielen jazykové), permanentne doplňované ďalším
odborným rastom požadovaný príslušným teritóriom a neprezentovať sa len povinným počtom mesiacov
na "čakačke" na nové miesto. Otvorenou otázkou, ale trvale zostáva ako "normalizovať" vnútorné
osobné vzťahy na našich zastupiteľstvách v zahraničí a skoordinovať záujmy politickej a ekonomickej
reprezentácie. Táto oblasť je častejšie jablkom "sváru" medzi MZV SR a MHaV SR, ako samotné
rozdelenie kompetencií.
Ukazuje sa, že všetky experimenty, o ktoré sa niektoré autority snažia sú nanajvýš riskantné, pod tlakom
času šité "horúcou ihlou" a aj z dôvodu neradostného stavu vnútra našej ekonomiky neperspektívne (asi
aj veľmi drahé). Navyše asi úmyselne odkláňajú pozornosť od iných nesporne naliehavejších
ekonomických problémov.
1) Podľa dostupných údajov na zastupiteľských úradoch SR pôsobí približne 320 diplomatov MZV SR
vrátane veľvyslancov, 140 administratívnych zamestnancov a cca 430 miestnych/zmluvných síl. Celkové

náklady MZV SR len na zahraničnú sieť dosahujú ročne približne 80 mil. eur.
Sieť OBEO, ktorá ročne stojí približne 8, 8 mil. eur, disponuje 53 zástupcami OBEO a 11 zástupcami v
medzinárodných organizáciách (WTO, EK, OECD).
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17. Nobelovku za ekonómiu získala len jedna žena
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 11/10/2010; red]
Cenu Švédskej národnej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, takzvanú Nobelovu
cenu za ekonómiu, dnes získali britsko-cyperský ekonóm Christopher A. Pissarides a americkí
ekonómovia Dale Mortensen a Peter A. Diamond.
Tohtoroční laureáti sa zaoberali vplyvom vládnej regulácie na nezamestnanosť, počet pracovných miest
a výšku miezd.
Cenu za ekonomické vedy ustanovila v roku 1968 švédska centrálna banka (Sveriges Riksbank) na
pamiatku Alfreda Nobela. Rozhodla sa tak pri príležitosti 300. výročia svojho založenia. Cena sa
udeľovala od nasledujúceho roku, keď ju získali Ragnar Frisch a Jan Tinbergen. V doterajšej histórii
ceny za ekonomické vedy bola ešte 14-krát udelená dvom laureátom. Štyrikrát sa cena delila medzi
troch kandidátov a 22 ráz ju udelili jedinému ocenenému.
Najmladším držiteľom ceny je Kenneth J. Arrow, ktorý mal 51 rokov, keď mu ju v roku 1972 udelili.
Najstarším bol Leonid Hurwicz, ocenený v roku 2007. Pri preberaní ceny mal 90 rokov a stal sa tak
doteraz najstarším oceneným v histórii udeľovania Nobelových cien (zomrel 24. júna nasledujúceho
roku).
Cenu švédskej centrálnej banky za ekonomické vedy, ktorá sa považuje za Nobelovu cenu za ekonómiu,
nezískali viacerí rodinní príslušníci. Nobelova cena však "ostala v rodine", keď ju dostali dvaja bratia. Jan
Tinbergen cenu za ekonómiu dostal v roku 1969, jeho brat Nikolaas Tinbergen sa v roku 1973 stal
laureátom ceny za medicínu. Podobne Nobelovu cenu získali manželia Myrdalovci. Gunnar Myrdal v
roku 1974 za ekonomické vedy, Alva Myrdalová bola v roku 1982 ocenená Nobelovou cenou mieru.
Viacnásobným udelením ceny za ekonómiu sa nikto zatiaľ pochváliť nemôže.
Žena dostala po prvý raz toto ocenenie v roku 2009. Okrem Elinor Ostromovej cenu za ekonomické vedy
v tom roku získal aj Oliver Williamson.
Zimný semester na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v tomto roku začal mimoriadnou
prednáškou nositeľa Nobelovej ceny, profesora Edmunda Phelpsa, ktorý získal cenu za ekonomické
vedy v roku 2006 za vyjasnenie kauzality medzi mierou inflácie a nezamestnanosťou.
Medailu, odovzdávanú laureátom na slávnostnom akte, navrhol Gunvor Svensson-Lundqvist. Odlišuje sa
od ostatných Nobelových medailí tým, že sa na nej nachádza emblém kráľovskej švédskej akadémie
vied z roku 1815 (kráľovské koruny a hviezda).
1969 - Ragnar Anton Kittil Frisch a Jan Tinbergen "Za vývoj a aplikáciu dynamických modelov na
analýzu ekonomických procesov"
1970 - Paul A. Samuelson "Za vedecké práce, ktorými vyvinul statickú a dynamickú vedeckú teóriu a
aktívne prispel k pozdvihnutiu úrovne analýzy v ekonomickej vede"
1971 - Simon Kuznets "Za jeho empiricky nájdené vysvetlenia hospodárskeho rastu, ktoré viedli k
novému a hlbšiemu pochopeniu hospodárskych a sociálnych štruktúr a vývojových procesov"
1972 - John Richard Hicks a Kenneth Arrow "Za prelomové práce k všeobecnej teórii ekonomickej
rovnováhy a k teórii blahobytu"
1973 - Wassily Leontief "Za vypracovanie metódy vstupov a výstupov (input-output analysis) a za jej
aplikáciu pri dôležitých ekonomických problémoch"
1974 Gunnar Myrdal a Friedrich Hayek "Za prelomové práce na poli teórie peňazí a konjunktúry a za
dôkladné analýzy vzájomnej závislosti ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych pomerov"
1975 - Leonid Vitalievič Kantorovič a Tjalling Koopmans "Za príspevok k teórii optimálneho použitia
zdrojov"
1976 - Milton Friedman "Za príspevok k analýze spotreby, k dejinám a teórii peňazí a za objasnenie
zložitosti stabilizačnej politiky"
1977 - Bertil Ohlin a James Meade "Za prelomové práce na poli teórie medzinárodného obchodu a
medzinárodného pohybu kapitálu"
1978 - Herbert Simon "Za prelomový výskum rozhodovacích procesov v hospodárskych organizáciách"
1979 - Theodore W. Schultz a William Arthur Lewis "Za prelomové práce vo výskume hospodárskeho
vývoja, so zvláštnym zohľadnením problémov rozvojových krajín"
1980 - Lawrence Klein "Za konštrukciu ekonomických konjunkturálnych modelov a ich použitie pri
analýzach hospodárskej politiky"
1981 - James Tobin "Za analýzu finančných trhov a ich dopady na rozhodnutia o výdavkov, a tým aj na
zamestnanosť, výrobu a vývoj cien"
1982 - George Stigler "Za prelomové štúdie fungovania a štruktúr trhov a príčin a účinkov regulácií štátu"
1983 - Gerard Debreu "Za zavedenie nových analytických metód do národohospodárskej teórie a za

rigorózne preformulovanie teórie všeobecnej rovnováhy trhov"
1984 - Richard Stone "Za prelomové výkony pri vývoji sústav národného účtovníctva, čím radikálne
zlepšil základ empirickej hospodárskej analýzy"
1985 - Franco Modigliani "Za prelomovú analýzu o sporivom správaní finančných trhov"
1986 - James M. Buchanan "Za vývoj kontraktteoretických a konštitučných základov ekonomického a
politického rozhodovania"
1987 - Robert M. Solow "Za práce o ekonomických teóriách rastu"
1988 - Maurice Allais "Za prelomové príspevky k teórii trhov a eficientného využívania zdrojov"
1989 - Trygve Haavelmo "Za formulovanie základov ekonometrie v o oblasti teórie pravdepodobnosti"
1990 - Harry M. Markowitz Merton Miller William F. Sharpe "Za vývoj teórie výberu portfólia"
"Za základné vedecké príspevky k teórii podnikového financovania"
"Za základné príspevky k vedeckej teórii tvorby cien pre finančné otázky"
1991 - Ronald Coase "Za objav a objasnenie významu tzv. transakčných nákladov a dispozičných práv
pre inštitucionálnu štruktúru a fungovanie hospodárstva"
1992 - Gary Becker "Za rozšírenie mikroekonomickej teórie na širokú oblasť ľudského správania a
ľudskej spolupráce"
1993 - Robert Fogel a Douglass North "Za obnovenie výskumu v oblasti hospodárskych dejín aplikáciou
ekonomickej teórie a kvantitatívnych metód s cieľom vysvetlenia ekonomickej a inštitucionálnej premeny"
1994 - Reinhard Selten, John Forbes Nash Jr. a John C. Harsanyi "Za základnú analýzu rovnováhy v
nekooperatívnej teórii hier"
1995 - Robert E. Lucas "Za formulovanie teórie racionálnych očakávaní o správaní rôznych účastníkov
ekonomického diania"
1996 - James Mirrlees a William Vickrey "Za základné príspevky k ekonomickej teórii o "incentives" pri
rôznych stupňoch informovanosti účastníkov trhu"
1997 - Robert Merton a Myron Scholes "Za vypracovanie matematického vzorca na určenie hodnôt opcií
na burze"
1998 - Amartya Sen "Za základné teoretické príspevky k ekonómii blahobytu o.i. v rozvojových krajinách"
1999 - Robert Mundell "Za analýzu peňažnej a fiškálnej politiky v rôznych systémoch výmenných kurzov
a za analýzu oprimálnych menových území"
2000 - James Heckman Daniel McFadden "Za vývoj teórií a metód na analýzu selektívnych vzoriek"
"Za vývoj teórií a metód na analýzu diskrétnych rozhodnutí pri výbere"
2001 - George Akerlof, Michael Spence a Joseph E. Stiglitz "Za analýzu trhov s asymetrickými
informáciami"
2002 - Daniel Kahneman Vernon L. Smith "Za zavedenie náhľadov psychologického výskumu do
ekonomickej vedy, najmä pokiaľ ide o posudzovanie a rozhodovanie pri neistote"
"Za použitie laboratórnych pokusov ako nástroja v empirickej ekonomickej analýze, najmä v štúdiách
rôznych trhových mechanizmov"
2003 - Robert F. Engle Clive W. J. Granger "Za metódy na analýzu ekonomických časových radov s
časovo variabilnou volatilitou (ARCH)"
"Za metódy na analýzu ekonomických časových radov so spoločne sa meniacimi trendmi (kointegrácia)"
2004 - Finn E. Kydland a Edward C. Prescott "Za príspevky k dynamickej makroekonomike: Časová
konzistentnosť hospodárskej politiky a hnacia sila konjunkturálnych cyklov"
2005 - Robert J. Aumann a Thomas Schelling "Za zvýšené porozumenie konfliktom a spoluprácu
prostredníctvom analýzy teórie hier"
2006 - Edmund S. Phelps "Za jeho analýzu medzičasových obetovaných príležitostí v makroekonomickej
politike"
2007 - Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin a Roger B. Myerson "Za položenie základov teórie návrhu
mechanizmov"
2008 - Paul Krugman "Za analýzu obchodných vzorcov a lokalizácie ekonomickej aktivity"
2009 - Elinor Ostromová a Oliver Williamson
red
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18. Slovenská veda viac živorí, ako žije
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 09/10/2010; Vladimír Jancura]
Vladimír Jancura
V čase krízy treba investovať do budúcnosti. S touto výzvou prišla Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity (SOVVA) hneď po tom, čo vyšlo najavo, že Radičovej vláda sa rozhodla výrazne
znížiť finančný príspevok pre akadémiu vied. Už dlhšie zamýšľaný rozhovor s predsedom SOVVA
Stanislavom Sipkom získal tým aktualizačný moment.

Stanislav Sipko, predseda Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity.
AUTOR - Ivan Majerský, Pravda
Tvrdíte, že Slovenskej akadémii vied ide štát krátiť rozpočet o pätinu. Nie je to v skutočnosti "len" o 12
percent?
Nie, 12-percentné krátenie sa totiž nevzťahuje na sumu, ktorú SAV reálne dostala, ale na návrh
ministerstva financií ešte pred schvaľovaním rozpočtu. Na budúci rok by tak Akadémia mala počítať s
rozpočtom o 20 percent nižším ako v tomto roku.
Čo to môže vyvolať, takéto zníženie rozpočtu, v podmienkach Akadémie?
Prejaví sa to na mzdách, nebude dosť mzdových prostriedkov ani pre kvalitných vedeckých pracovníkov.
A ďalej? Akadémia bude musieť rozviazať pracovný pomer so svojimi pracujúcimi dôchodcami?
Rozprával som sa s riaditeľmi niekoľkých významných ústavov SAV. Hovoria, že to nepostačí. Budú
musieť znižovať stavy aktívnych vedeckých pracovníkov. Ale ľúto im bude aj za mnohými pracujúcimi
dôchodcami. V podmienkach Akadémie nie je totiž dôchodca ako dôchodca. Niektorí pracujú na
významných medzinárodných projektoch. A ide o štátnych zamestnancov, ktorí budú dostávať im
prislúchajúce odstupné, a tak nebude ľahké ušetriť na mzdách týmto spôsobom.
Nebolo by lepšie zrušiť radšej niektoré ústavy Akadémie?
Celé výskumné ústavy?
Nuž áno.
Všetko sa dá, len treba si uvedomiť, že SAV riadi predsedníctvo a snem. V predsedníctve sú volení
zástupcovia z celého spektra akademických ústavov. Urobiť za týchto okolností vnútorný rez, ktorý by
zrušil niektoré ústavy, sa nezdá realistické. Sám si však nemyslím, že cesta k skvalitneniu slovenskej
vedy dnes vedie cez škrty financií.
Prečo, lebo už aj tak sú nedostatočné?
Úroveň financovania našej vedy je na úrovni Rumunska alebo Bulharska, skrátka, Slovensko je celkom
na chvoste Európskej únie.

Stanislav Sipko (34)

* Je predsedom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), ktorej cieľom je
pomáhať rozvoju vedy.
* Zameriava sa na poskytovanie kompletných služieb vedeckovýskumným organizáciám, popularizáciu
vedy, pripomienkovanie vládnych dokumentov a legislatívy a vytvára partnerské siete medzi vedeckými
inštitúciami a samosprávami.
* Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, do roku 2004 pôsobil v sekcii európskych záležitostí
na Úrade vlády SR a v rokoch 2004 až 2006 viedol sekciu vedy a techniky na Ministerstve školstva SR.

Bežný občan sa však pýta, prečo v čase finančnej krízy a rôznych reštrikcií by akurát veda mala dostať
výnimku. Prečo pridať práve výskumníkom, a to na úkor (možno) učiteľov či zdravotníkov?
Ale tá veda je dnes predsa všade! Keď financujete vedu, tak prispievate na všetky oblasti a snažíte sa
ich zlepšiť. Investujete tým, v konečnom dôsledku, aj do zdravotníctva a školstva a ich lepšej budúcnosti.
Ale vysvetlíte to ľuďom, ktorí prežívajú ekonomické ťažkosti tu a teraz.
Samozrejme, to rozhodovanie nie je ľahké. Lebo keď sa zoberie učiteľom alebo lekárom a povie sa, že
preto, lebo sme museli pridať vedcom, politicky to ťažko obhájite. Zdravotná starostlivosť je v politike
oveľa silnejšia karta ako veda a výskum.
Tým skôr, ak ide o základný výskum a v prípade Akadémie vied oň bezpochyby ide.
Áno i nie. SAV-ka má síce povesť, že robí najmä základný výskum, ale nie je to tak. Ide o dedičstvo
minulosti, keď Akadémia sama seba označovala za akúsi mekku špičkového základného výskumu.
Skutočnosť je však iná. Samozrejme, že tam je aj základný výskum, ale najmä veľa aplikovaného.
Zoberte si ústavy technických, prírodných alebo lekárskych vied. Niektoré majú dokonca patentovú
činnosť a pekné príjmy z rôznych aplikácií. Chcem tým povedať, že štát nefinancujú cez SAV iba
základný výskum.
Pomôže slovenskej vede lepšie financovanie, keď toľkí ľudia sa v nej vezú?
Ako to, že vezú?

Podľa vyjadrenia profesora Vladimíra Bužeka z minulého roku výkon Akadémie vied by sa mohol
dokonca zvýšiť, keby sa počet jej zamestnancov zredukoval na polovicu súčasného stavu pri zachovaní
terajšej úrovne financovania. Viac peňazí by mohol potom dostať špičkový výskum. Čo vy na to?
Súhlasím s profesorom Bužekom v tom, že slovenská veda by mohla byť kvalitnejšia - nejde však len o
SAV, ale i sektor vysokých škôl - ale najzákladnejší problém vidím niekde inde.
Kde?
Slovensko nemá ucelenú koncepciu nepretržitého financovania vedy. Pred nejakými šiestimi rokmi, keď
vznikol projekt Minerva (vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky - pozn. red.), vláda vyhlásila, že
zreformuje štátny systém podpory vedy a naleje doň peniaze tak, aby zvýšila jej efektivitu a kvalitu.
Systém sa čiastočne zreformoval, prijala sa nová legislatíva, ale peniaze sa nenaliali.
Lebo sa zmenila vláda?
Prišla nová vláda a tá kompletne umŕtvila všetky grantové schémy súťažným spôsobom. Ak však chcete
financovať kvalitnú vedu, musíte to robiť práve tak - súťažou. To sa nedá urobiť od stola, že úradník
povie - ten a ten projekt je kvalitný, jeho autorom dáme peniaze. Na Slovensku však dnes prakticky
nejestvuje grantový systém pre vedu.
Čo teda robí Agentúra pre podporu výskumu a vývoja?
Tá už niekoľko rokov nevyhlásila všeobecnú výzvu a tie výzvy, ktoré vyhlásila - medzi nimi aj tematicky
veľmi kvalitné - sú síce vyhodnotené, ale nefinancujú sa. Agentúra je dokonca v takom stave, že
nedokáže financovať už ani bežiace projekty. Tak zle pre ňu postavili rozpočet. Nuž a žiadne iné
grantové schémy neexistujú. Jediné, na čo sa spoľahla minulá vláda a čo aj pokračuje, sú štrukturálne
fondy EÚ.
Tie však mali byť doplnkovým zdrojom peňazí.
Nielen to, štrukturálne fondy už svojou povahou nemajú slúžiť na financovanie vedy. Sú predurčené na
zlepšenie jej podmienok, najmä na lepšie technické vybavenie. Žiaľ, dostali sme sa do situácie, keď
štrukturálne fondy majú financovať vedu, lebo iný zdroj tu nie je. A za týchto podmienok povedať si škrtnime niektoré ústavy alebo vedné odbory, veď sú neefektívne, je absolútne nesprávny prístup.
Počítalo sa, že väčší záujem o financovanie slovenskej vedy prejaví súkromný sektor. Čím to je, že ho
domáci výskum nedokáže zaujať?
Môže za to aj hospodárska kríza. Malé a stredné firmy v jej podmienkach radšej investujú do toho, z
čoho majú bezprostredný zisk, než do výskumu, ktorý je beh na dlhé trate. Ale na príčine je aj tu
chýbajúci štátny systém podpory. Všade vo svete kde existuje, napríklad vo Fínsku, máte špeciálne
programy, ktoré podporujú projekty aplikovaného výskumu (či už firemné, alebo zmiešané akademickofiremné). Na Slovensku však máme na to, opakujem sa, len štrukturálne fondy, ktoré sú navyše také
prebyrokratizované, že mnohé aj dobré projekty ich autori radšej ani podávajú.
Niektorí slovenskí vedci a firmy sa sťažujú skôr na nestabilné ako nedostatočné financovanie.
Je nestabilné a nepredvídateľné. Čo z toho, že máte schválený projekt, keď si nemôžete byť istý, že vám
ho vyfinancujú? Firma tým vlastne vyhodila peniaze. Ideálny príklad, ako by to malo fungovať, ukazujú
Spojené štáty.
Ozaj, ako je to tam?
Tam funguje ústredná grantová agentúra - volá sa Národná nadácia pre vedu ((National Science
Foundation), ktorá sa pravidelne každý rok zodpovedá nie vláde, ale Kongresu. A Kongres rozhoduje aj
o jej rozpočte.
Zatiaľ čo naša Agentúra pre podporu výskumu a vývoja podlieha ministerstvu školstva?
Tá priamo závisí od príslušného ministra školstva. Druhý problém - ako sa menia vlády, agentúra sa
zmieta v turbulenciách.
Vy ste kedysi pracovali ako sekčný šéf pre vedu na ministerstve, videli ste to zvnútra. Ako?
Vtedy som bol aj v predsedníctve agentúry ako zástupca ministerstva. Bolo to obdobie jej reformovania,
chvíľu preto stagnovala, potom sa krátkodobo jej rozpočet zvýšil. Celkom dobrý nábeh, aby začala
fungovať, ale bohužiaľ sa to zastavilo a stojí to už tri či štyri roky.
Všetko tam teda závisí od osvietenosti ministra školstva? Alebo celej vlády?
Primárne to závisí od osvietenosti a vôle toho ministra, od jeho záujmu podporiť vedu. Nemyslím si však,
keď sa pozriem do minulosti, že čo i len jeden minister mal vedu ako svoju prioritu. A vždy, keď sa
hľadali nejaké vnútorné rezervy na ministerstve - lebo sa napríklad malo pridať učiteľom - tak veda bola
prvá, z ktorej sa ukrajovalo.
Netlačili do toho ministrov aj celkové okolnosti?
Myslím si, že je to skôr o prioritách ministra. Bol som svedkom situácie, keď samotný minister financií

presviedčal ministra školstva, že treba dať viac na vedu. Ale základ, aby to začalo fungovať, je naozaj v
zavedení nejakého funkčného systému štátnej vednej politiky.
AUTOR - Pravda/Ivan MajerskýČo vlastne zmôže taká sekcia vedy na ministerstve školstva?
Dnes zastupuje Slovensko v rôznych medzinárodných organizáciách. Ale tým, že systém nefunguje
dovnútra, je tam sekcia vedy viac-menej iba do počtu. Pýtal som sa viacerých vedcov, čo by sa stalo,
keby od zajtra tu sekciu na ministerstve zrušili. Odpovedali, že prakticky nič, lebo ani nevedia o jej
činnosti a nemajú s ňou kontakt.
S nástupom nového ministra sa to nemôže zmeniť k lepšiemu? Je tu aspoň nádej na zmenu?
Neviem ešte hodnotiť nového ministra, lebo je vo funkcii krátko, ale po obsahovej stránke sú tézy
programového vyhlásenia novej vlády v oblasti vedy správne. A určite je najvyšší čas, aby sa začali
uskutočňovať nejaké zásadné zmeny.
Povedzme, že sa podarí zväčšiť balík peňazí pre vedu, čo však z toho, keď je toľko priorít v tejto oblasti?
Veď tie nemožno pokryť ani znásobením financií!
A sme tam, kde sme pred chvíľou boli. Štát nemá systém podpory vedy, ktorého samozrejmou súčasťou
by malo byť určenie obmedzeného počtu priorít. Musí pritom vychádzať z analýzy výskumného
potenciálu.
Prečo štát?
Štát predsa potrebuje, aby veda mala nejaké aplikačné výstupy preň a pre kľúčové priemyselné
odvetvia.
Teraz má tých priorít dvanásť.
A sú navyše tak široko koncipované, že aj keby štát ponechal iba polovicu z nich, tak je tam všetko.
Prečo ich viac nevymedzil? Lebo chce vyhovieť všetkým a nikomu?
Je to aj dôsledok obáv vedcov, ktorí rozmýšľajú asi týmto spôsobom: Ak nezaradia náš vedný odbor
alebo smer medzi prioritné, nedostaneme na výskum ani to málo, čo dostávame.
Štát si však azda mohol vybrať?
Štát nemal na to vlastný názor, preto neselektoval a ostalo pri tom, čo navrhovala vedecká komunita. V
normálnom systéme môže vedecká komunita navrhnúť nejaké okruhy tém, ale o konečnom výbere
rozhoduje štát. Lebo chce podporiť určité smery výskumu viazané povedzme na rozvoj automobilového
a chemického priemyslu. V opačnom prípade sa sily a prostriedky zbytočne trieštia, ak sa už nimi
vyslovene nemrhá.
Nemal by sa však v takomto prípade prísnejší výber začať už v akademickom prostredí? Alebo nemá
zmysel o tom ani uvažovať, lebo na Slovensku sa vždy presadí sivý priemer?
V zahraničí majú na to niekoľko mechanizmov, z ktorých na Slovensku nefunguje ani jeden. Najprv tam
stanovia nejaké tematické priority a štát v rámci nich podporí projekty veľkého objemu s aplikačnými
výstupmi. V už spomínanom Fínsku sú rozvrhnuté na štyri alebo šesť rokov. Po uplynutí toho obdobia
štát definuje iné priority, ktoré sú v tom čase aktuálne. Veď si len zoberte, že tých 12 priorít slovenskej
vedy sa vytýčilo do roku 2015. Ale veda je taká dynamická, že to, čo sa určilo v roku 2007, o ďalších
osem rokov už nemusí byť zaujímavé.

Agentúra je dokonca v takom stave, že nedokáže financovať už ani bežiace projekty. Tak zle pre ňu
postavili rozpočet, tvrdí Stanislav Sipko.
AUTOR - Pravda/Ivan Majerský
Kto v tom Fínsku hodnotí kvalitu výskumných projektov?
To je ďalší problém. Nielen vo Fínsku, ale aj v niektorých ďalších porovnateľných štátoch využívajú na
hodnotenie projektov v drvivej väčšine zahraničných expertov. U nás oslovia nanajvýš expertov z Českej
republiky, ale tí bývajú spravidla previazaní s s domácimi vedeckými tímami.
Prečo to u nás nejde ako vo Fínsku?
Sú skupiny vedcov, celé výskumné pracoviská, ktoré sa bránia zahraničnej expertíze. Ako dôvod
uvádzajú, že hodnotitelia z cudziny im ukradnú nápady. Čo je až smiešne. Prečo to neodmietajú veľké
nadnárodné spoločnosti, prečo vstupujú do verejných schém, napríklad bruselských, ktoré hodnotia
experti z celého sveta?
Isté riziko odcudzenia originálnych riešení však tu je ?
Všade, kde sa vyskytuje ľudský faktor, takéto riziko existuje, zároveň je to však jedná z mála ciest, ako
skvalitniť výskumné projekty a podporovať ich zo strany štátu.

Kto však má silu presadiť takýto mechanizmus hodnotenia?
Vláda. Napríklad v Českej republike je už pomerne bežná prax, že takéto projekty majú zahraničných
hodnotiteľov, a to aj pokiaľ ide o ich podporu zo štrukturálnych fondov.
Problémom však je aj objektívne hodnotenie kvality výstupov z výskumu. Čo s tým?
Slovensko ani v tomto ohľade nemá ucelený systém indikátorov. Lebo nedá sa hodnotiť plošne
rovnakým spôsobom. Pre vedca z oblasti prírodných vied je najvyššou známkou publikácia výsledkov
jeho bádania v prestížnom karentovanom vedeckom časopise. Zatiaľ čo pre spoločenského vedca,
napríklad lingvistu, je najvyšším ohodnotením, ak ho pozvú vystúpiť v jazyku, v ktorom robí výskum, na
svetový kongres, ktorý sa koná spravidla raz ročne a pozývajú sa tam len ti najlepší z najlepších.
Čo hovoríte na pokusy nezávislého hodnotenia kvality slovenského výskumu súkromnou agentúrou
ARRA?
Myslím si, že agentúra robí záslužnú prácu, ale jej hodnotenia sú neúplné. A štát sa tejto činnosti
naďalej nevenuje a ak, tak iba formálne.V zmysle platnej legislatívy o vede by ministerstvo školstva malo
robiť výročné správy o stave vedy a techniky na Slovensku a porovnanie so zahraničím. Už niekoľko
rokov sa to však nerobí. Lebo venovať sa tomu a určiť tých, ktorí sú kvalitní by potom znamenalo aj to,
že kvalitnejší výskum budeme lepšie financovať. A u nás to nejde - pri takom akútnom nedostatku
peňazí pre vedu aký tu máme.
Čiže najprv treba vytvoriť systém hodnotenia kvality projektov s určením priorít výskumu a až potom doň
nalievať viac peňazí?
Vytvoriť systém, zaviesť ho, ale zároveň, paralelne, začať financovať vybrané výskumné projekty. Lebo v
posledných rokoch je tu projektové vákuum. Projekty financované zo štrukturálnych fondov totiž
nepovažujem za výskumné projekty. V takejto situácii ťažko možno hodnotiť kvalitu výskumu, ak na to
nemáte projekty alebo ich máte veľmi málo. Určite by som nezačínal hodnotením stavu súčasnej
slovenskej vedy, lebo by to trvalo minimálne rok, ale zrejme dlhšie, a projektové vákuum by pokračovalo.
Čo vy sám považujete za špičky slovenskej vedy? Môžete uviesť aspoň tri príklady, lebo je dosť
rozšírený názor, že tu svetové či európske špičky vlastne ani nemáme.
Ťažko mi vybrať presne tri vedné odbory alebo smery, máme však vedcov a celé vedecké tímy, ktorí
obstoja aj vo veľmi náročnom medzinárodnom porovnaní. Ak zaostríme pozornosť na SAV a jej
oddelenie technických vied, tak určite nemožno vynechať Ústav materiálov a mechaniky strojov, ktorý
pracuje na vývoji nových materiálov využívaných napríklad automobilkou Ferrari. Ďalšie ústavy
Akadémie spolupracujú so zahraničnými firmami pri výskume nanotechnológií, materiálov pre extrémne
podmienky v sklárskom priemysle a podobne.
AUTOR - Pravda/Ivan MajerskýVirologický ústav SAV tiež patrí medzi špičkové európske pracoviská,
hoci nedávno vyhorel.
Iste, je tam skupina vedcov, ktorú svetová komunita dlhodobo uznáva. Ale zoberte si hoci Medzinárodné
laserové centrum v Bratislave, ktoré je paradoxne štátnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti
ministerstva školstva. A je to medzinárodná špička, ktorej výsledky nachádzajú uplatnenie v mnohých
oblastiach. Genetici z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského majú zase vynikajúce výsledky v
spolupráci s National Institutes of Health (USA), čo je celosvetovo uznávané pracovisko v oblasti
medicíny na svete. A tak by sme mohli pokračovať.
Realitou je však aj to, že talentovaní slovenskí vedci stále odchádzajú do zahraničia, kde sú lepšie
zaplatení a majú tam lepšie podmienky na výskum. Ako ten odlev zastaviť?
Nedávno sme pripravovali výskumné centrum pre jednu veľkú nadnárodnú spoločnosť na Slovensku a
hľadali sme akademických partnerov. Boli sme na rokovaniach v prostredí SAV i vysokých škôl. V
niektorých vedeckých inštitúciách zarazil zástupcov nášho klienta už vzhľad budovy a potom aj interiér.
Ako keby sa ocitli niekde v roku 1980.
Ošarpané fasády, zodraté sedačky?
Poznám často opakovaný výrok zo strany zástupcov ministerstva školstva, že nejdeme podporovať
betón a nábytok, ale vedu a výskum. Lenže aj tá veda sa musí nachádzať v istom prostredí. A môžem
povedať, že predstavitelia onej nadnárodnej spoločnosti boli úplne zhrození prvou vizitkou slovenskej
vedy. Chceli, a naďalej chcú, tu založiť výskumné centrum, ale povedali, že si nevedia predstaviť, že by
ich vedci boli ochotní sedieť v takejto kancelárii. A to ešte nevideli vybavenie tunajších laboratórií.
Vráťme sa k úvodnej téme. Aký je ohlas na vaše vyhlásenie k chystaným škrtom v rozpočte SAV z
vládnych miest?
Z kompetentných miest sme nejakú priamu reakciu nedostali, ale popravde ani sme ju nečakali. Mojím
zámerom bolo upozorniť médiá a trocha vyburcovať tú našu vedeckú komunitu z letargie.
Inde by sa už vedci búrili?
Už aj na Slovensku, ale v iných sektoroch, napríklad učitelia, dopraváci, poľnohospodári by sa pri

podobných škrtoch postavili, vyhlásili štrajkovú pohotovosť. A boli by toho plné médiá. Zatiaľ čo vedci
mlčia. Medzi štyrmi očami vám povedia, že je to hrozné, že síce aj za bývalého režimu ledva existovali,
ale teraz je to ešte horšie. Donedávna aspoň špičkové ústavy mali projekty, ale teraz všetko vyschlo
alebo vysýcha už aj tam. Slovenská veda viac živorí, ako žije.
V Česku sa nedávno vedci postavili a vydobyli si svoje.
Poviem iný príklad. Pred niekoľkými rokmi maďarská vláda plánovala urobiť dosť výrazný škrt vo
financovaní tamojšej akadémie vied. Ale vedci reagovali petíciou, protestnými akciami a boli úspešní.
Teraz je Maďarsko v neporovnateľne horšej ekonomickej situácii ako Slovensko, hrozia mu tvrdé
podmienky hospodárenia diktované Medzinárodným menovým fondom, ale financie pre akadémiu vied
tam ani teraz výraznejšie neobmedzili.
Slovné spojenie "vedomostná spoločnosť" ešte nezmizlo z dokumentov terajšej vládnej koalície.
Neobmäkčí ju to nakoniec?
Na nedávnej Noci výskumníka, ktorú sme zorganizovali v bratislavskom Avione, sa jednej diskusie
zúčastnil aj podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť a minister financií v jednej osobe Ivan
Mikloš. Tvrdil, že chce venovať zvýšenú pozornosť vede a už v budúcom roku mieni nastaviť systém jej
štátnej podpory. V tom mu držím palce, ale škrty už vláda schválila. Uvidíme, ako sa k tomu postaví
parlament.
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19. Slovenská veda viac živorí, ako žije
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 09/10/2010; s.: 18,19,20,21; rozhovor; Vladimír Jancura]
Vladimír Jancura ® Bratislava
V čase krízy treba investovať do budúcnosti. S touto výzvou prišla Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity (SOVVA) hneď po tom, čo vyšlo najavo, že Radičovej vláda sa rozhodla výrazne
znížiť finančný príspevok pre akadémiu vied. Už dlhšie zamýšľaný rozhovor s predsedom SOVVA
Stanislavom Sipkom získal tým aktualizačný moment.
Tvrdíte, že Slovenskej akadémii vied ide štát krátiť rozpočet o pätinu. Nie je to v skutočnosti "len" o 12
percent?
Nie, 12-percentné krátenie sa totiž nevzťahuje na sumu, ktorú SAV reálne dostala, ale na návrh
ministerstva financií ešte pred schvaľovaním rozpočtu. Na budúci rok by tak Akadémia mala počítať s
rozpočtom o 20 percent nižším ako v tomto roku.
Čo to môže vyvolať, takéto zníženie rozpočtu, v podmienkach Akadémie?
Prejaví sa to na mzdách, nebude dosť mzdových prostriedkov ani pre kvalitných vedeckých pracovníkov.
A ďalej? Akadémia bude musieť rozviazať pracovný pomer so svojimi pracujúcimi dôchodcami?
Rozprával som sa s riaditeľmi niekoľkých významných ústavov SAV. Hovoria, že to nepostačí. Budú
musieť znižovať stavy aktívnych vedeckých pracovníkov. Ale ľúto im bude aj za mnohými pracujúcimi
dôchodcami. V podmienkach Akadémie nie je totiž dôchodca ako dôchodca. Niektorí pracujú na
významných medzinárodných projektoch. A ide o štátnych zamestnancov, ktorí budú dostávať im
prislúchajúce odstupné, a tak nebude ľahké ušetriť na mzdách týmto spôsobom.
Nebolo by lepšie zrušiť radšej niektoré ústavy Akadémie?
Celé výskumné ústavy?
Nuž áno.
Všetko sa dá, len treba si uvedomiť, že SAV riadi predsedníctvo a snem. V predsedníctve sú volení
zástupcovia z celého spektra akademických ústavov. Urobiť za týchto okolností vnútorný rez, ktorý by
zrušil niektoré ústavy, sa nezdá realistické. Sám si však nemyslím, že cesta k skvalitneniu slovenskej
vedy dnes vedie cez škrty financií.
Prečo, lebo už aj tak sú nedostatočné?
Úroveň financovania našej vedy je na úrovni Rumunska alebo Bulharska, skrátka, Slovensko je celkom
na chvoste Európskej únie.

Bežný občan sa však pýta, prečo v čase finančnej krízy a rôznych reštrikcií by akurát veda mala dostať
výnimku. Prečo pridať práve výskumníkom, a to na úkor (možno) učiteľov či zdravotníkov?
Ale tá veda je dnes predsa všade! Keď financujete vedu, tak prispievate na všetky oblasti a snažíte sa
ich zlepšiť. Investujete tým, v konečnom dôsledku, aj do zdravotníctva a školstva a ich lepšej budúcnosti.
Ale vysvetlíte to ľuďom, ktorí prežívajú ekonomické ťažkosti tu a teraz.
Samozrejme, to rozhodovanie nie je ľahké. Lebo keď sa zoberie učiteľom alebo lekárom a povie sa, že
preto, lebo sme museli pridať vedcom, politicky to ťažko obhájite. Zdravotná starostlivosť je v politike
oveľa silnejšia karta ako veda a výskum.
Tým skôr, ak ide o základný výskum a v prípade Akadémie vied oň bezpochyby ide.
Áno i nie. SAV-ka má síce povesť, že robí najmä základný výskum, ale nie je to tak. Ide o dedičstvo
minulosti, keď Akadémia sama seba označovala za akúsi mekku špičkového základného výskumu.
Skutočnosť je však iná. Samozrejme, že tam je aj základný výskum, ale najmä veľa aplikovaného.
Zoberte si ústavy technických, prírodných alebo lekárskych vied. Niektoré majú dokonca patentovú
činnosť a pekné príjmy z rôznych aplikácií. Chcem tým povedať, že štát nefinancujú cez SAV iba
základný výskum.
Pomôže slovenskej vede lepšie financovanie, keď toľkí ľudia sa v nej vezú?
Ako to, že vezú?
Podľa vyjadrenia profesora Vladimíra Bužeka z minulého roku výkon Akadémie vied by sa mohol
dokonca zvýšiť, keby sa počet jej zamestnancov zredukoval na polovicu súčasného stavu pri zachovaní
terajšej úrovne financovania. Viac peňazí by mohol potom dostať špičkový výskum. Čo vy na to?
Súhlasím s profesorom Bužekom v tom, že slovenská veda by mohla byť kvalitnejšia - nejde však len o
SAV, ale i sektor vysokých škôl - ale najzákladnejší problém vidím niekde inde.
Kde?
Slovensko nemá ucelenú koncepciu nepretržitého financovania vedy. Pred nejakými šiestimi rokmi, keď
vznikol projekt Minerva (vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky - pozn. red.), vláda vyhlásila, že
zreformuje štátny systém podpory vedy a naleje doň peniaze tak, aby zvýšila jej efektivitu a kvalitu.
Systém sa čiastočne zreformoval, prijala sa nová legislatíva, ale peniaze sa nenaliali.
Lebo sa zmenila vláda?
Prišla nová vláda a tá kompletne umŕtvila všetky grantové schémy súťažným spôsobom. Ak však chcete
financovať kvalitnú vedu, musíte to robiť práve tak - súťažou. To sa nedá urobiť od stola, že úradník
povie - ten a ten projekt je kvalitný, jeho autorom dáme peniaze. Na Slovensku však dnes prakticky
nejestvuje grantový systém pre vedu.
Čo teda robí Agentúra pre podporu výskumu a vývoja?
Tá už niekoľko rokov nevyhlásila všeobecnú výzvu a tie výzvy, ktoré vyhlásila - medzi nimi aj tematicky
veľmi kvalitné - sú síce vyhodnotené, ale nefinancujú sa. Agentúra je dokonca v takom stave, že
nedokáže financovať už ani bežiace projekty. Tak zle pre ňu postavili rozpočet. Nuž a žiadne iné
grantové schémy neexistujú. Jediné, na čo sa spoľahla minulá vláda a čo aj pokračuje, sú štrukturálne
fondy EÚ.
Tie mali byť doplnkovým zdrojom peňazí.
Nielen to, štrukturálne fondy už svojou povahou nemajú slúžiť na financovanie vedy. Sú predurčené na
zlepšenie jej podmienok, najmä na lepšie technické vybavenie. Žiaľ, dostali sme sa do situácie, keď
štrukturálne fondy majú financovať vedu, lebo iný zdroj tu nie je. A za týchto podmienok povedať si škrtnime niektoré ústavy alebo vedné odbory, veď sú neefektívne, je absolútne nesprávny prístup.
Počítalo sa, že väčší záujem o financovanie slovenskej vedy prejaví súkromný sektor. Čím to je, že ho
domáci výskum nedokáže zaujať?
Môže za to aj hospodárska kríza. Malé a stredné firmy v jej podmienkach radšej investujú do toho, z
čoho majú bezprostredný zisk, než do výskumu, ktorý je beh na dlhé trate. Ale na príčine je aj tu

chýbajúci štátny systém podpory. Všade vo svete kde existuje, napríklad vo Fínsku, máte špeciálne
programy, ktoré podporujú projekty aplikovaného výskumu (či už firemné, alebo zmiešané akademickofiremné). Na Slovensku však máme na to, opakujem sa, len štrukturálne fondy, ktoré sú navyše také
prebyrokratizované, že mnohé aj dobré projekty ich autori radšej ani podávajú.
Niektorí slovenskí vedci a firmy sa sťažujú skôr na nestabilné ako nedostatočné financovanie.
Je nestabilné a nepredvídateľné. Čo z toho, že máte schválený projekt, keď si nemôžete byť istý, že vám
ho vyfinancujú? Firma tým vlastne vyhodila peniaze. Ideálny príklad, ako by to malo fungovať, ukazujú
Spojené štáty.
Ozaj, ako je to tam?
Tam funguje ústredná grantová agentúra - volá sa Národná nadácia pre vedu ((National Science
Foundation), ktorá sa pravidelne každý rok zodpovedá nie vláde, ale Kongresu. A Kongres rozhoduje aj
o jej rozpočte.
Zatiaľ čo naša Agentúra pre podporu výskumu a vývoja podlieha ministerstvu školstva?
Tá priamo závisí od príslušného ministra školstva. Druhý problém - ako sa menia vlády, agentúra sa
zmieta v turbulenciách.
Vy ste kedysi pracovali ako sekčný šéf pre vedu na ministerstve, videli ste to zvnútra. Ako?
Vtedy som bol aj v predsedníctve agentúry ako zástupca ministerstva. Bolo to obdobie jej reformovania,
chvíľu preto stagnovala, potom sa krátkodobo jej rozpočet zvýšil. Celkom dobrý nábeh, aby začala
fungovať, ale bohužiaľ sa to zastavilo a stojí to už tri či štyri roky.
Všetko tam teda závisí od osvietenosti ministra školstva? Alebo celej vlády?
Primárne to závisí od osvietenosti a vôle toho ministra, od jeho záujmu podporiť vedu. Nemyslím si však,
keď sa pozriem do minulosti, že čo i len jeden minister mal vedu ako svoju prioritu. A vždy, keď sa
hľadali nejaké vnútorné rezervy na ministerstve lebo sa napríklad malo pridať učiteľom - tak veda bola
prvá, z ktorej sa ukrajovalo.
Netlačili do toho ministrov aj celkové okolnosti?
Myslím si, že je to skôr o prioritách ministra. Bol som svedkom situácie, keď samotný minister financií
presviedčal ministra školstva, že treba dať viac na vedu. Ale základ, aby to začalo fungovať, je naozaj v
zavedení nejakého funkčného systému štátnej vednej politiky.
Čo vlastne zmôže taká sekcia vedy na ministerstve školstva?
Dnes zastupuje Slovensko v rôznych medzinárodných organizáciách. Ale tým, že systém nefunguje
dovnútra, je tam sekcia vedy viac-menej iba do počtu. Pýtal som sa viacerých vedcov, čo by sa stalo,
keby od zajtra tu sekciu na ministerstve zrušili. Odpovedali, že prakticky nič, lebo ani nevedia o jej
činností a nemajú s ňou kontakt.
S nástupom nového ministra sa to nemôže zmeniť k lepšiemu? Je tu aspoň nádej na zmenu?
Neviem ešte hodnotiť nového ministra, lebo je vo funkcii krátko, ale po obsahovej stránke sú tézy
programového vyhlásenia novej vlády v oblasti vedy správne. A určite je najvyšší čas, aby sa začali
uskutočňovať nejaké zásadné zmeny.
Povedzme, že sa podarí zväčšiť balík peňazí pre vedu, čo však z toho, keď je toľko priorít v tejto oblasti?
Veď tie nemožno pokryť ani znásobením financií!
A sme tam, kde sme pred chvíľou boli. Štát nemá systém podpory vedy, ktorého samozrejmou súčasťou
by malo byť určenie obmedzeného počtu priorít. Musí pritom vychádzať z analýzy výskumného
potenciálu.
Prečo štát?
Štát predsa potrebuje, aby veda mala nejaké aplikačné výstupy preň a pre kľúčové priemyselné
odvetvia.
Teraz má tých priorít dvanásť.

A sú navyše tak široko koncipované, že aj keby štát ponechal iba polovicu z nich, tak je tam všetko.
Prečo ich viac nevymedzil? Lebo chce vyhovieť všetkým a nikomu?
Je to aj dôsledok obáv vedcov, ktorí rozmýšľajú asi týmto spôsobom: Ak nezaradia náš vedný odbor
alebo smer medzi prioritné, nedostaneme na výskum ani to málo, čo dostávame.
Štát si však azda mohol vybrať?
Štát nemal na to vlastný názor, preto neselektoval a ostalo pri tom, čo navrhovala vedecká komunita. V
normálnom systéme môže vedecká komunita navrhnúť nejaké okruhy tém, ale o konečnom výbere
rozhoduje štát. Lebo chce podporiť určité smery výskumu viazané povedzme na rozvoj automobilového
a chemického priemyslu. V opačnom prípade sa sily a prostriedky zbytočne trieštia, ak sa už nimi
vyslovene nemrhá.
Nemal by sa však v takomto prípade prísnejší výber začať už v akademickom prostredí? Alebo nemá
zmysel o tom ani uvažovať, lebo na Slovensku sa vždy presadí sivý priemer?
V zahraničí majú na to niekoľko mechanizmov, z ktorých na Slovensku nefunguje ani jeden. Najprv tam
stanovia nejaké tematické priority a štát v rámci nich podporí projekty veľkého objemu s aplikačnými
výstupmi. V už spomínanom Fínsku sú rozvrhnuté na štyri alebo šesť rokov. Po uplynutí toho obdobia
štát definuje iné priority, ktoré sú v tom čase aktuálne. Veď si len zoberte, že tých 12 priorít slovenskej
vedy sa vytýčilo do roku 2015. Ale veda je taká dynamická, že to, čo sa určilo v roku 2007, o ďalších
osem rokov už nemusí byť zaujímavé.
Kto v tom Fínsku hodnotí kvalitu výskumných projektov?
To je ďalší problém. Nielen vo Fínsku, ale aj v niektorých ďalších porovnateľných štátoch využívajú na
hodnotenie projektov v drvivej väčšine zahraničných expertov. U nás oslovia nanajvýš expertov z Českej
republiky, ale tí bývajú spravidla previazaní s s domácimi vedeckými tímami.
Prečo to u nás nejde ako vo Fínsku?
Sú skupiny vedcov, celé výskumné pracoviská, ktoré sa bránia zahraničnej expertíze. Ako dôvod
uvádzajú, že hodnotitelia z cudziny im ukradnú nápady. Čo je až smiešne. Prečo to neodmietajú veľké
nadnárodné spoločnosti, prečo vstupujú do verejných schém, napríklad bruselských, ktoré hodnotia
experti z celého sveta?
Isté riziko odcudzenia originálnych riešení však tuje?
Všade, kde sa vyskytuje ľudský faktor, takéto riziko existuje, zároveň je to však jedná z mála ciest, ako
skvalitniť výskumné projekty a podporovať ich zo strany štátu.
Kto však má silu presadiť takýto mechanizmus hodnotenia?
Vláda. Napríklad v Českej republike je už pomerne bežná prax, že takéto projekty majú zahraničných
hodnotiteľov, a to aj pokiaľ ide o ich podporu zo štrukturálnych fondov.
Problémom však je aj objektívne hodnotenie kvality výstupov z výskumu. Čo s tým?
Slovensko ani v tomto ohľade nemá ucelený systém indikátorov. Lebo nedá sa hodnotiť plošne
rovnakým spôsobom. Pre vedca z oblasti prírodných vied je najvyššou známkou publikácia výsledkov
jeho bádania v prestížnom karentovanom vedeckom časopise. Zatiaľ čo pre spoločenského vedca,
napríklad lingvistu, je najvyšším ohodnotením, ak ho pozvú vystúpiť v jazyku, v ktorom robí výskum, na
svetový kongres, ktorý sa koná spravidla raz ročne a pozývajú sa tam len ti najlepší z najlepších.
Čo hovoríte na pokusy nezávislého hodnotenia kvality slovenského výskumu súkromnou agentúrou
ARRA?
Myslím si, že agentúra robí záslužnú prácu, ale jej hodnotenia sú neúplné. A štát sa tejto činnosti
naďalej nevenuje a ak, tak iba formálne. V zmysle platnej legislatívy o vede by ministerstvo školstva
malo robiť výročné správy o stave vedy a techniky na Slovensku a porovnanie so zahraničím. Už
niekoľko rokov sa to však nerobí. Lebo venovať sa tomu a určiť tých, ktorí sú kvalitní by potom
znamenalo aj to, že kvalitnejší výskum budeme lepšie financovať. A u nás to nejde - pri takom akútnom
nedostatku peňazí pre vedu aký tu máme.

Čiže najprv treba vytvoriť systém hodnotenia kvality projektov s určením priorít výskumu a až potom doň
nalievať viac peňazí?
Vytvoriť systém, zaviesť ho, ale zároveň, paralelne, začať financovať vybrané výskumné projekty. Lebo v
posledných rokoch je tu projektové vákuum. Projekty financované zo štrukturálnych fondov totiž
nepovažujem za výskumné projekty. V takejto situácii ťažko možno hodnotiť kvalitu výskumu, ak na to
nemáte projekty alebo ich máte veľmi málo. Určite by som nezačínal hodnotením stavu súčasnej
slovenskej vedy, lebo by to trvalo minimálne rok, ale zrejme dlhšie, a projektové vákuum by pokračovalo.
Čo vy sám považujete za špičky slovenskej vedy? Môžete uviesť aspoň tri príklady, lebo je dosť
rozšírený názor, že tu svetové či európske špičky vlastne ani nemáme.
Ťažko mi vybrať presne tri vedné odbory alebo smery, máme však vedcov a celé vedecké tímy, ktorí
obstoja aj vo veľmi náročnom medzinárodnom porovnaní. Ak zaostríme pozornosť na SAV a jej
oddelenie technických vied, tak určite nemožno vynechať Ústav materiálov a mechaniky strojov, ktorý
pracuje na vývoji nových materiálov využívaných napríklad automobilkou Ferrari. Ďalšie ústavy
Akadémie spolupracujú so zahraničnými firmami pri výskume nanotechnológií, materiálov pre extrémne
podmienky v sklárskom priemysle a podobne.
Virologický ústav SAV tiež patrí medzi špičkové európske pracoviská, hoci nedávno vyhorel.
Iste, je tam skupina vedcov, ktorú svetová komunita dlhodobo uznáva. Ale zoberte si hoci Medzinárodné
laserové centrum v Bratislave, ktoré je paradoxne štátnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti
ministerstva školstva. A je to medzinárodná špička, ktorej výsledky nachádzajú uplatnenie v mnohých
oblastiach. Genetici z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského majú zase vynikajúce výsledky v
spolupráci s National Institutes of Health (USA), čo je celosvetovo uznávané pracovisko v oblasti
medicíny na svete. A tak by sme mohli pokračovať.
Realitou je však aj to, že talentovaní slovenskí vedci stále odchádzajú do zahraničia, kde sú lepšie
zaplatení a majú tam lepšie podmienky na výskum. Ako ten odlev zastaviť?
Nedávno sme pripravovali výskumné centrum pre jednu veľkú nadnárodnú spoločnosť na Slovensku a
hľadali sme akademických partnerov. Boli sme na rokovaniach v prostredí SAV i vysokých škôl. V
niektorých vedeckých inštitúciách zarazil zástupcov nášho klienta už vzhľad budovy a potom aj interiér.
Ako keby sa ocitli niekde v roku 1980.
Ošarpané fasády, zodraté sedačky?
Poznám často opakovaný výrok zo strany zástupcov ministerstva školstva, že nejdeme podporovať
betón a nábytok, ale vedu a výskum. Lenže aj tá veda sa musí nachádzať v istom prostredí. A môžem
povedať, že predstavitelia onej nadnárodnej spoločnosti boli úplne zhrození prvou vizitkou slovenskej
vedy. Chceli, a naďalej chcú, tu založiť výskumné centrum, ale povedali, že si nevedia predstaviť, že by
ich vedci boli ochotní sedieť v takejto kancelárii. A to ešte nevideli vybavenie tunajších laboratórií.
Vráťme sa k úvodnej téme. Aký je ohlas na vaše vyhlásenie k chystaným škrtom v rozpočte SAV z
vládnych miest?
Z kompetentných miest sme nejakú priamu reakciu nedostali, ale popravde ani sme ju nečakali. Mojím
zámerom bolo upozorniť médiá a trocha vyburcovať tú našu vedeckú komunitu z letargie.
Inde by sa už vedci búrili?
Už aj na Slovensku, ale v iných sektoroch, napríklad učitelia, dopraváci, poľnohospodári by sa pri
podobných škrtoch postavili, vyhlásili štrajkovú pohotovosť. A boli by toho plné médiá. Zatiaľ čo vedci
mlčia. Medzi štyrmi očami vám povedia, že je to hrozné, že síce aj za bývalého režimu ledva existovali,
ale teraz je to ešte horšie. Donedávna aspoň špičkové ústavy mali projekty, ale teraz všetko vyschlo
alebo vysýcha už aj tam. Slovenská veda viac živorí, ako žije.
V Česku sa nedávno vedci postavili a vydobyli si svoje.
Poviem iný príklad. Pred niekoľkými rokmi maďarská vláda plánovala urobiť dosť výrazný škrt vo
financovaní tamojšej akadémie vied. Ale vedci reagovali petíciou, protestnými akciami a boli úspešní.
Teraz je Maďarsko v neporovnateľne horšej ekonomickej situácii ako Slovensko, hrozia mu tvrdé
podmienky hospodárenia diktované Medzinárodným menovým fondom, ale financie pre akadémiu vied
tam ani teraz výraznejšie neobmedzili.
Slovné spojenie "vedomostná spoločnosť" ešte nezmizlo z dokumentov terajšej vládnej koalície.

Neobmäkčí ju to nakoniec?
Na nedávnej Noci výskumníka, ktorú sme zorganizovali v bratislavskom Avione, sa jednej diskusie
zúčastnil aj podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť a minister financií v jednej osobe Ivan
Mikloš. Tvrdil, že chce venovať zvýšenú pozornosť vede a už v budúcom roku mieni nastaviť systém jej
štátnej podpory. V tom mu držím palce, ale škrty už vláda schválila. Uvidíme, ako sa k tomu postaví
parlament.
"Donedávna aspoň špičkové ústavy mali projekty, ale teraz všetko vyschlo alebo vysýcha už aj tam.
Slovenská veda viac živorí, ako žije."

"Štát nemá systém podpory vedy, ktorého samozrejmou súčasťou by malo byť určenie obmedzeného
počtu priorít."
Stanislav Sipko
- Je predsedom Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), ktorej cieľom je
pomáhať rozvoju vedy.
- Zameriava sa na poskytovanie kompletných služieb vedeckovýskumným organizáciám, popularizáciu
vedy, pripomienkovanie vládnych dokumentov a legislatívy a vytvára partnerské siete medzi vedeckými
inštitúciami a samosprávami.
- Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, do roku 2004 pôsobil v sekcii európskych záležitostí
na Úrade vlády SR a v rokoch 2004 až 2006 viedol sekciu vedy a techniky na Ministerstve školstva SR.
"Agentúra je dokonca v takom stave, že nedokáže financovať už ani bežiace projekty. Tak zle pre ňu
postavili rozpočet."
"Úroveň financovania našej vedy je na úrovni Rumunska alebo Bulharska, skrátka, Slovensko je celkom
na chvoste Európskej únie"
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20. Podpora podnikania žien pokračuje
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 11/10/2010; Redakcia]
Projekt na podporu podnikania žien na Slovensku odštartoval druhé kolo praktických nadstavbových
motivačných seminárov podujatím vo Zvolene. Konalo sa v gescii ambasádorky podnikateliek pre
Banskobystrický kraj Silvie Martákovej. Realizátorom projektu je Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania, Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove a asociovaní partneri.
Na základe hodnotenia motivačných seminárov, ktoré sa uskutočnili v prvej polovici roka 2010,
organizátori pripravili praktické stretnutie s odborníkmi z praxe. Budúce podnikateľky získali zručnosti z
oblasti zakladateľského rozpočtu, riadenia financií v podniku, prípravy biznis plánu, marketingu a
komunikácie. Podujatie bolo špecificky zamerané na ženy z Banskobystrického kraja, ktoré vedia, v čom
chcú podnikať. Takmer všetky prišli s jasnou podnikateľskou myšlienkou a odhodlaním začať podnikať,
napr. ako účtovná poradkyňa, konzultantka, lektorka, zriaďovateľka materského centra alebo vo sfére
predaja cez internet.
Jednotlivé podnikateľské témy rozobrali z praktického hľadiska aj veľvyslankyne podnikateliek Slovenska
– Silvia Martáková (majiteľka spoločnosti Complicité, s.r.o. v Banskej Bystrici), Martina Radošinská
(zakladateľka firmy Subliprint, s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom) a Katarína Absolonová (konateľka
agentúry ASAP-translation.com s.r.o. v Nitre). Inšpirovali a motivovali prítomné dámy, aby aj neúspech
využili vo svoj prospech. "Keď do Vás kopú, znamená to, že ste vpredu," odpovedala na otázku ohľadom
konkurencie S. Martáková.
Svoje skúsenosti s podnikaním a bezplatné poradenstvo poskytujú ambasádorky podnikateliek nielen
počas regionálnych stretnutí so ženami, ale aj prostredníctvom webovej stránky www.ambasadorka.sk.
Ďalší seminár sa uskutoční 25. novembra v Nitrianskom kraji.
O projekte Podpora podnikania žien na Slovensku:
Iniciatíva Podpora podnikania žien na Slovensku sa organizuje v rámci siete Enterprise Europe Network,
na základe výzvy Európskej komisie "EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors".
Partnerom projektu je Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, asociovanými partnermi
sú: Top Centrum Podnikateliek, Nadácia Integra, Materské centrum MACKO, Ekonomická univerzita

Bratislava, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Európsku sieť podnikateliek – ambasádoriek
slávnostne otvorila 5. októbra 2009 v Štokholme švédska korunná princezná Viktória. Slovenské
ambasádorky podnikateliek sa predstavili verejnosti v novembri 2009 počas úvodnej konferencie pod
záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Doposiaľ sa do projektu zapojilo 453 žien z celého Slovenska.
Jeho cieľom je šíriť povedomie o podnikaní žien, inšpirovať a motivovať ich k tomu, aby sa nebáli vydať
na samostatnú podnikateľskú dráhu.
Viac informácií o projekte: www.ambasadorka.sk, aktuality aj na Facebooku:
www.facebook.com/ambasadorka.
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21. Rozhodnutie nahnevalo Čínu
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 22:00; 08/10/2010; Správy a komentáre; T. Pilz]
MODERATOR: Maroš Stano
HOSTIA: František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Nobelov výbor v nórskom Oslo oznámil držiteľa tohtoročnej ceny mieru,
získal ju väznený čínsky disident Liou Siao-po. 54-ročný literárny kritik a prodemokratický aktivista je vo
väzení od minulého roka za protištátnu činnosť. Po udelení ocenenia Čína predvolala do Pekingu svojho
veľvyslanca v Nórsku."
T. Pilz, redaktor STV 1: "Liou Siao-po bol v roku 2008 spoluautorom a jedným z prvých signatárov
takzvanej Charty 08, dokument, ktorý podpísalo vyše 10-tisíc ľudí, vyzýva Číňanov na rozsiahle politické
zmeny v krajine."
Anketa:
Opýtaný 2: "Keď mohli cenu za mier získať Dalajláma, Al Gore či Barack Obama, tak prečo by ju
nemohol dostať niekto ako Liou Siao-po."
**********
T. Pilz, redaktor STV 1: "Vzorom pre čínsky manifest zameraný na ľudské práva a slobodu prejavu bola
československá Charta ´77. Po zverejnení dokumentu 54-ročného aktivistu v decembri minulého roka
zatkli a odsúdili na 11 rokov väzenia. Po vyhlásení Nobelovej ceny za mier Európska únia vyzvala Čínu,
aby prepustila disidenta na slobodu."
Natočené:
Liou Sia, manželka: "To je cena, ktorú zaplatíte v Číne za to, že bojujete za svoje práva a dôstojnosť.
Toto sa stane, ak sa držíte svojich zásad."
Pu Ži-Čiang, právnik Lioua Siao-poa: "Západ sa drží bokom od riešenia otázky ľudských práv v Číne
práve pre svoje ekonomické záujmy. Nedovolia, aby ľudské práva poškodili ich trhové ciele. Záujem ľudí
o tento prípad, či Nobelova cena za mier nič nezmenia."
**********
T. Pilz, redaktor STV 1: "Udelenie Nobelovej ceny za mier disidentovi odsúdenému za protištátnu
činnosť vyvolalo v Číne pobúrenie."
Natočené:
Jiang Yu, čínske ministerstvo zahraničných vecí: "Čínska justícia tohto muža odsúdila, pretože porušil
zákony, ktoré majú chrániť našich občanov. Rôzne krajiny majú rôzne názory na dodržiavanie ľudských
práv."
**********
T. Pilz, redaktor STV 1: "Peking už pred vyhlásením Nobelovej ceny za mier varoval, že by jej udelenie
čínskemu disidentovi mohlo poškodiť vzťahy medzi Čínou a Nórskom."
Pripravil: T. Pilz
Maroš Stano, moderátor STV 1: "O téme budeme hovoriť aj v štúdiu s Františkom Škvrndom z Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, vitajte."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Takže čínsky disident, profesor literatúry Liou Siao-po, ktorého čínska

vláda označila za zločinca, držal napríklad hladovku na Námestí Nebeského pokoja počas tých búrlivých
udalostí v roku 1989, neskôr sa pokúsil nejakým spôsobom na štýl Charty ´77 urobiť takzvanú Chartu 08,
aký je váš názor na rozhodnutie nórskeho výboru, aby cenu získal, keďže ľudské práva a boj za mier, to
sú prel, prepojené veci?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Bezpochyby treba vidieť úzku
spojitosť medzi bojom za mier a bojom za ľudské práva, alebo medzi mierom a dodržiavaním ľudských
práv. Napriek tomu, že je množstvo možných odpovedí na tú otázku, treba sa možno pozrieť na problém
aj tak, či skutočne dôvody, kvôli ktorým bola udelená Nobelova cena za mier, sú tými, ktoré prispejú
k mierovému riešeniu problémov v dnešnom svete. A to by bolo na mimoriadne dlhú debatu, v ktorej sa
môžu objaviť rôzne názory. Osobne ja si myslím, že žiaľ v dnešnom svete je omnoho viacej problémov,
ktoré súvisia s ťažkosťami, s rôznymi konfliktami než ten, kvôli ktorému sa táto cena tohto roku udelila.
Možno uviesť dlhotrvajúcu vojnu v Afganistane, kde zahynuli tisícky nevinných ľudí, možno ukázať dlhé
konflikty, ktoré existujú, dlhodobé konflikty, ktoré existujú vo svete, možno ukázať na to, že hladuje
takmer miliarda ľudí na zemeguli, z nich tisíce hynú a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Bezpochyby je
potrebné poukazovať na otázku ľudských práv, ale otázka je aj v tom, aká je hodnota ľudského života
v dnešnom svete."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Ako ste už spomínali, vždy je to udelenie ceny nejakým spôsobom
signálom, súčasne s Cenou za mier sa ozývajú výzvy prepustiť tohto disidenta na slobodu, už sa ozvala
nemecká vláda aj americký prezident Barack Obama, dokonca súhlasí na Slovensku, že by tak malo
urobiť aj Slovensko, pretože aj naši poslanci sú niektorí za nomináciou tohto disidenta, Čína si ale vždy
veľmi ostro strážila svoj imidž, reagovala vždy veľmi tvrdo a podráždene na prípadnú kritiku a ocenenia
kritikov režimu, stalo sa tak samozrejme aj teraz, nezhorší rozhodnutie Nobelovho výboru vzťahy Čína –
Európa, môžu vôbec reálne takéto apely pomôcť tomuto konkrétnemu človeku?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ide tu."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "...?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ide tu o dve veci. Prvá je spojená
s tým, že podľa mňa nejaké vážne zhoršenie vzťahov medzi Čínou a Európou, Európskou úniou
presnejšie, nehrozí. Nobelova cena za mier je jediná cena, ktorá sa udeľuje v Nórsku, všetky ostatné
Nobelove ceny sa udeľujú vo Švédsku. Je paradoxom to, že sa rozhodlo na konci minulého, teda ešte
toho predchádzajúceho storočia, že táto cena sa bude udeľovať v Nórsku vzhľadom na to, že Švédsko
malo značne militaristické tradície.
Tabuľka:
FAKTY O NOBELOVEJ CENE MIERU
* od roku 1901 bolo udelených
91 cien
* získalo ju 61 jednotlivcov,
28 dvojíc a jedna trojica
* cenu získalo 12 žien
* multidržiteľom je Medzinárodný
Červený kríž – získal ju 3-krát
* medzi nominovanými boli aj
Tomáš G. Masaryk, Edvard Beneš,
Václav Havel
* v r. 1973 si cenu odmietol
prevziať vietnamský politik
Le Duc Tho. Dostal ju za mierovú
dohodu po vojne vo Vietname
* cenu nikdy neudelili indickému
politikovi Mahátmovi Gándhímu
* medzi nominovanými boli
aj Adolf Hitler a Jozef Stalin
* Hitler zakázal Nemcom prijímať

Nobelove ceny po tom, čo cenu
za rok 1935 dostal pacifista a
protinacisticky orientovaný
novinár Carl von Ossietzky
Dneska Švédsko je neutrálnou krajinou, Nórsko je v NATO, ale nie v Európskej únii, takže napriek tomu,
že Čína, Peking vyslal viacero varovaní, už boli nejaké náznaky, že bude udelená Nobelova cena tomuto
disidentovi, tak si myslím, že k nejakému zhoršeniu vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou nedôjde,
i keď samozrejme môžu vzniknúť rôzne problémy a na druhej strane treba vidieť, že tých Nobelových
cien za mier sa udelilo už aj v minulosti viacerým disidentom a nie je priama úmera medzi zlepšením
pozície disidenta alebo jeho prepustením na slobodu a tým, že túto cenu dostal, možno uviesť z
Mjanmaru Sun Ťi-aj, ktorá mala takéto problémy a nevyriešilo sa to takým spôsobom, ako si mysleli
niektorí predstavitelia ľudsko-právnych organizácií."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Možno to naopak skomplikuje život v určitých režimoch práve takéto
ocenenie. Liou Siao-po je prvý čínsky disident, ktorý dostal Nobelovu cenu za mier, môžem ale predtým
spomenúť napríklad čínskeho, teda dalajlámu, tibetského dalajlámu, vtedy Čína tiež veľmi ostro
protestovala, bolo to v roku 1989, rozpaky výbor vyvolal už minulý rok, keď nominoval na túto cenu
a túto cenu získal Barack Obama, ktorý bol vo funkcii vlastne len niekoľko mesiacov, považujete
rozhodnutia Nobelovho výboru za rozporuplné, aké vplyvy tam podľa vás môžu zohrávať úlohu?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Nobelova cena za mier sa
považuje všeobecne za najrozpornejšiu Nobelovu cenu vzhľadom na to, že má viac symbolický ako
reálny dopad. Za tými menami sú často rôzne symbolické akcie, hnutia, rôzne udalosti, javy a procesy,
ktoré potom umožňujú, ako som už spomínal pred chvíľkou, rôznu interpretáciu. Situácia napríklad
v tomto roku bola zložitá v tom, že bolo skoro 240 návrhov na udelenie ceny, z toho bolo okolo 40
organizácií, bežne tam chodí tých 150, 200 návrhov. No vybrať z týchto návrhov jeden, ktorý bude
schvaľovaný po celom svete, je značne ťažké, ľahko je kritizovať to rozhodnutie, horšie je byť v
tej komisii, ktorá o tom rozhoduje a ktorá patrí k nórskemu parlamentu. Na druhej strane však možno
ukázať asi aj na také veci, že odkiaľ môžu pochádzať tieto nominácie. Na prvom mieste sú to členovia
parlamentov a vlád rôznych štátov, teda má to jednoznačne politický podtext, potom to môžu byť rektori
univerzít, profesori z oblasti sociálnych vied, filozofie, teológie a ďalších oblastí, ďalej sú to členovia
Medzinárodného súdneho dvora v Haagu, ďalej tí, ktorí sú nositeľmi Nobelovej ceny, poprípade
predstavitelia tých organizácií, ktoré túto Nobelovu cenu dostali, takže je to do určitej miery aj také čosi
ako exkluzívny klub, že navrhneme tam takých ľudí, ktorí majú blízko k nám. Takže v tomto smere je to
symbolická záležitosť a dosť ťažko."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Je to subjektívne povedzme."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Je to veľmi subjektívne a dosť
ťažko skutočne prijať také rozhodnutie, ktoré bude prijaté s povďakom alebo so za, so zadosťučinením
na celom svete."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "No a na záver krátko, Cenu za mier dostávajú také možno tri kategórie,
jedna je, sú politici, ďalšie disidenti, aktivisti a potom ešte organizácie, najčastejšie mimovládne.
NIEKTORÍ LAUREÁTI NOBELOVEJ CENY ZA MIER
* 1906 Theodore Roosevelt – USA
* 1919 Woodrow Wilson – USA
* 1964 Martin Luther King – USA
* 1965 Detský fond OSN (UNICEF)
* 1979 Matka Tereza – India
* 1983 Lech Wałęsa – Poľsko
* 1988 Mierové sily OSN
* 1989 Dalajláma XIV.
(Tändzin Gjamccho) – Tibet
* 1990 Michail Sergejevič Gorbačov
ZSSR

* 1993 Nelson Mandela,
Frederik Willem de Klerk – JAR
* 1994 Jásir Arafat – Palestína,
Šimon Peres a Jicchak Rabin
Izrael
* 1999 Lekári bez hraníc – Belgicko
* 2002 Jimmy Carter – USA
* 2009 Barack Obama - USA
V roku 1983 dostal cenu napríklad disident Lech Wałęsa z Poľska, niekoľkokrát bol nominovaný aj
Václav Havel, aký má cena vplyv na spoločenskú váhu a prestíž toho oceneného, zvyšuje sa tým kredit
nejakým spôsobom, osoby, organizácie alebo práce?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No bezpochyby je to mediálna
záležitosť získať takéto ocenenie, na druhej strane však treba vidieť to, že je to spravidla za zásluhy, za
minulosť, teda sú to známe osoby, ak sa tento princíp trochu porušuje, tak nemusí to znamenať pre
dotyčného nejaký veľký prínos. Napríklad vlaňajšie menovanie amerického prezidenta, alebo udelenie
tejto ceny americkému prezidentovi Barackovi Obamovi bezpochyby jeho situáciu vo svete neuľahčilo,
skôr naopak sa prijímalo vlažne, až s takým počudovaním, niektoré kruhy, ktoré sa kriticky stavajú
k takej symbolike v súčasnej politike, poukazujú na to, že či ten krok o rozhodnutí menovať, alebo udeliť
túto cenu čínskemu disidentovi, nebol nejakou snahou kompenzovať to, čo bolo spojené vlani s takou
dosť ťažko vysvetliteľnou akciou menovania amerického prezidenta, ktorý len nastúpil do svojho úradu."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Ďakujem za návštevu a váš pohľad. Pekný večer, dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dovidenia."
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22. ZABÍJAL V PROTISMERE
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 11/10/2010; s.: 8; ZÁPADNÉ SLOVENSKO A
BRATISLAVA; Juliána Bieliková]
Pri nehode na Prístavnom moste bol jeden z vodičov pod vplyvom alkoholu
VRAZIL DO TAXÍKA
Juliána Bieliková
BRATISLAVA – Ako sa tam dostal? Na Prístavnom moste v hlavnom meste v sobotu v noci zomrela
pasažierka taxíka Zuzana (+ 34).
O život stále bojuje aj taxikár (42). Do jeho vozidla totiž v plnej rýchlosti vpálil mladý opitý vodič (22)
jazdiaci v protismere.
Polícia mladíkovi po zrážke namerala v dychu vyše 1, 5 promile alkoholu.
Z auta Škoda Fabia vystúpil len s ľahkými zraneniami.
Na rozdiel od neho však taxikár skončil v kritickom stave v ružinovskej nemocnici a pasažierka Zuzana
(+ 34) skonala na mieste. Taxík využila, keď odchádzala od kamarátky, ktorej pomáhala organizovať
budúcotýždňovú svadbu.
Čo tam robil? !
Kadiaľ sa mladík do opačného smeru dostal, je zatiaľ nejasné. Taxík, ktorý zdemoloval, išiel do
Petržalky. A práve odtiaľ pravdepodobne vyrazil aj opitý vodič. Do protismeru mohol vojsť na viacerých
miestach. Mohol sa stočiť na zjazde z mosta, kde sa cesta rozdeľuje do štyroch pruhov smerujúcich na
Einsteinovu a k Ekonomickej univerzite.
Zle však mohol odbočiť na Einsteinovu napríklad aj od Auparku, benzínovej pumpy či zo Sadu Janka
Kráľa. Presné príčiny nehody polícia stále vyšetruje a zatiaľ ani nikoho neobvinila.
MOHOL VOJSŤ AJ TÝMITO SMERMI? Do protismeru sa mohol opitý mladík dostať napríklad aj pri
Auparku (šípka vľavo), prípadne pri benzínke (šípka vpravo).

NEHODA: Do taxíka (vpravo) vrazil v protismere jazdiaci vodič (v krúžku), ktorý bol ešte aj pod vplyvom
alkoholu.
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23. Zmizol bez stopy
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 12/10/2010; s.: 3; TRAGÉDIA NA PRÍSTAVNOM
MOSTE; meg, rm]
HĽADAJÚ ho policajti!
Peter Lipovský (22), ktorý jazdil na Škode Fabia opitý v protismere na Prístavnom moste a čelne sa
zrazil s oprotiidúcim taxíkom značky Daewoo Espero, zmizol bez stopy.
Nič o ňom nevie ani jeho rodina.
Peter Lipovský, ktorého polícia obvinila z usmrtenia Zuzany Mihályovej (+ 34) sa niekoľko hodín po
havárii ozval svojmu nevlastnému otcovi. "Telefonoval mi a povedal, že sa stala hrozná vec. Mal
nehodu, pri ktorej zomrela žena, a že si vôbec nič nepamätá, " hovorí jeho otčim. "Stihol som mu
povedať, nech ide rýchlo na políciu, na to však nereagoval. Odvtedy má vypnutý telefón, " dodal.
Jeho nevlastný otec nás dokonca včera šokoval slovami, že Peter nemá vodičský preukaz. "Chcel som,
aby si ho urobil a jazdil ako taxikár.
No nejako sa k tomu nemal, " vraví otčim. I keď Peter nie je jeho vlastný syn, vychovával ho od jedného
roka. "S jeho mamou máme ešte spoločného syna.
No pred troma rokmi sa odsťahovala do Rakúska a Peter sa tiež osamostatnil, " povedal. Donedávna
vraj Peter robil v športových obchodoch v petržalskom nákupnom centre, v blízkosti ktorého sa nehoda
stala. V súčasnosti je však nezamestnaný.
Prišli aj za otčimom
Po nehode prišli za Petrovým nevlastným otcom aj muži zákona. "Povedal som im, že aj keď tu má trvalý
pobyt, už so mnou nebýva a vôbec netuším, kde je, " dodal.
Podľa našich informácií po Petrovi policajti stále pátrajú.
"Mladík je obvinený z trestného činu usmrtenia.
Nehodu vyšetrujeme, " uviedol policajný hovorca František Peczár. Petrovi po nehode namerali v dychu
až 1, 7 promile alkoholu a naposledy ho videli v nemocnici.
"Urobili sme mu rôzne vyšetrenia, jeho stav nevyžadoval hospitalizáciu, tak sme ho prepustili, " vysvetlila
hovorkyňa nemocnice Zuzana Čižmáriková.
Stále nie je jasné, odkiaľ a prečo sa opitý vodič dostal na obchvat do protismeru a spôsobil tým hroznú
nehodu.
Keďže sa s Daewoom zrazil na štvrtom kilometri v smere do Petržalky asi 300 metrov pred zjazdom na
Einsteinovu ulicu, do protismeru mohol vojsť na viacerých miestach. Stočiť sa mohol napríklad na zjazde
z mosta, kde sa cesta rozdeľuje do štyroch pruhov smerujúcich na Einsteinovu a k Ekonomickej
univerzite.
Zle však mohol odbočiť na Einsteinovu aj od Auparku, benzínovej pumpy a tiež od Sadu Janka Kráľa.
Dopravný analytik Jozef Drahovský, ktorý sa bol na miesto nehody pozrieť, chyby v značení nenašiel.
(meg, rm)
Opitý vodič auta smrti Peter Lipovský (22) jazdil bez vodičáka
PETER LIPOVSKÝ (22): V krvi mu namerali 1, 7 promile a dnes je obvinený z usmrtenia.
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24. Hra na menovú vojnu nás môže zničiť
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 14/10/2010; Ronald Ižip]
Menová vojna nie je vojna medzi krajinami. Štát, ktorý bude mať pocit, že mu ubližuje silný kurz, prijme
politiku znehodnocovania svojej meny. Aspoň krátkodobo získa výhodu, pokým tak nespravia ďalšie
štáty.
Ešte na ekonomickej univerzite nás v predmete "História ekonomického myslenia" učili, že ekonomická
depresia z 30. rokov minulého storočia prerástla do svojej hrozivej podoby kvôli tomu, že medzinárodný
obchod sa zastavil. Štáty chceli podporovať vlastnú ekonomiku tak, že zaviedli ochranárske opatrenia v
podobe obrovských ciel a importných taríf. Teória medzinárodného obchodu, konkrétne Ricardove
komparatívne výhody, však hovorí jednoznačne - z medzinárodného obchodu získavajú všetci. Jeho

obmedzením všetci strácajú. Politika vtedy zvíťazila nad rozumom. Obávam sa, že presne to sa deje aj
teraz.
Súčasná vojna medzi krajinami sa však nevedie na poli ochrany vlastného trhu obmedzením importu,
ale naopak, podporou exportu. Teória je jednoduchá - čím nižšia je cena exportovaných tovarov, tým sa
ich bude predávať viac a tým viac bude rásť ekonomika. Nižší výmenný kurz meny tak znamená väčší
export a preto sa krajina musí snažiť zabezpečiť znehodnocovanie svojej meny. A to sa dá robiť
viacerými spôsobmi, priamo cez intervenciu na devízovom trhu a nepriamo cez nízke úrokové sadzby a
kvantitatívne uvoľňovanie.
Viacero politikov otvorene hovorí o nutnosti oslabiť svoju menu. Rozvíjajúce sa krajiny ako Brazília,
Južná Kórea alebo Japonsko priamo intervenujú na devízovom trhu. Rozvinuté krajiny to robia
sofistikovanejšie - zaviedli kvantitatívne uvoľňovanie, čím rozrieďujú hodnotu svojej meny. Princíp je
však ten istý. Dokážu ale takto svojej ekonomike skutočne pomôcť?
Ekonomické následky
Nízka hodnota meny dokáže krátkodobo naštartovať ekonomiku, čo sme videli aj na príklade
posledného rastu z eurozóny po tom, ako euro oslabilo voči doláru z 1,5 na 1,3. Nemecký export sa
zvýšil a všetci sa tak môžeme tešiť, keďže HDP eurozóny rastie. Alebo nie? Bohužiaľ, nie. Pri lacnom
eure strácame všetci.
Nižší kurz meny znamená väčší export a nižší import. Ceny tovarov, ktoré dovážame, rastú a ceny
tovarov, ktoré vyvážame, klesajú. Za tie isté peniaze budeme preto dovážať a spotrebovávať oveľa
menej tovarov ako predtým. Naša životná úroveň tak poklesne. Keďže ceny základných surovín na
produkciu exportu vzrastú, v konečnom dôsledku vzrastú aj ceny exportu, po čase sa preto efekt
nižšieho kurzu neutralizuje. Vyrábame tak viac a za menej peňazí.
Nielenže pri nižšom kurze vyrábame viac a za menej peňazí, ale aj všetko to, čo vlastníme, klesá na
hodnote. Naopak, všetko zahraničné je drahšie a na zahraničné dovolenky a lacné investície v cudzine
môžeme zabudnúť. Ďalej, vyššie importované ceny znamenajú vyššiu infláciu. Vyššia inflácia ubližuje
ekonomike, avšak pomáha dlžníkom. A kto je najväčší dlžník, vieme všetci.
Hra proti nám
Menová vojna nie je vojna medzi krajinami. Štát, ktorý bude mať pocit, že mu ubližuje silný kurz, prijme
politiku znehodnocovania svojej meny. Aspoň krátkodobo získa výhodu, pokým tak nespravia ďalšie
štáty. Jedna devalvácia meny tak bude nasledovať za druhou. Množstvo peňazí v obehu sa bude
výrazne zväčšovať a ceny základných tovarov rásť, zatiaľ čo všetko, čo vlastníme, bude na hodnote
klesať.
V konečnom dôsledku sa porazeným stane stredná trieda. Všetci tí, ktorí majú peniaze, budú
chudobnejší, a reálna hodnota ich príjmu poklesne. Avšak zvýši sa zamestnanosť s tým, ako vzrastie
dopyt po práci s nízkou pridanou hodnotou. Aspoň teda krátkodobo, čo je však pravdepodobne ten
najdlhší časový horizont, ktorý politici vnímajú.
Ronald Ižip
hlavný analytik TRIM BROKER
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25. Vojtech Pánik
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 14/10/2010; 41; s.: 74,75; Manažér roka - nominácie 2010;
Redakcia]
Firma má byť na seba tvrdá v dobrých časoch, ?a nie až keď prídu tie ťažké.
Mal iba niečo po tridsiatke, keď staval na nohy ikonu českého priemyslu, brniansky Zetor. Ponuku
previesť firmu cez najťažšie časy dostal Vojtech Pánik najmä preto, že dal najavo nespokojnosť, keď ho
nemohli povýšiť do top manažmentu u predchádzajúceho zamestnávateľa. Bola to japonská firma a v
ázijskej manažérskej kultúre bol na taký rýchly kariérny postup primladý.
Situácií, keď sa vlastne iba vyrovnával s nejakou neprekonateľne vyzerajúcou prekážkou osudu a pritom
vstúpil na omnoho zaujímavejšiu pôdu, V. Pánik zažil viacero. Sám konštatuje, že išlo často o výsledok
kombinácie dvoch jeho dôležitých vlastností. Prvou je pragmatický prístup. Inštinkt, ktorý ho vedie k
účinným riešeniam po priamej ceste. S nízkymi "nákladmi", teda aj úsilím. Druhá významná vlastnosť s
tým súvisí, hoci nejde práve o typický manažérsky atribút. "Som trochu lenivý," priznáva. No z toho, ako
opisuje prejavy svojej lenivosti, cítiť, že paradoxne ide o hnaciu silu jeho funkčných a efektívnych riešení.
Od anatómie k Japoncom
Pôvodné ambície študenta piešťanského gymnázia nemali s manažmentom nič spoločné, aj keď
ambícia ozdravovať funkčnosť systému nechýbala. Jeho sny mierili k liečeniu ľudí. Ekonómia ho ešte
nelákala, hoci doma k nej mal blízko. Mama pracovala ako účtovníčka na piešťanskom letisku a otec,
Vojtech Pánik senior, na rôznych pozíciách v riadení priemyslu. Napríklad v štátnej plánovacej komisii a
neskôr na ministerstve hospodárstva. V. Pánik mladší však zamieril na štúdiá do Prahy. Má za sebou
dva ročníky na medicíne tamojšej Karlovej univerzity. Na konci druhého ročníka usúdil, že tisíce strán

anatómie človeka nie sú pre neho to pravé a zo školy odišiel. Ďalšia voľba už bola pragmatická. Zapísal
sa na štúdiá na fakulte manažmentu bratislavskej Ekonomickej univerzity. Po dokončení bakalárskeho
štúdia prešiel z denného na diaľkové a začal sa špecializovať na controlling, ktorý aj slovenské firmy
vtedy ešte len začínali spoznávať.
Keď na túto tému písal diplomovú prácu, už pripravoval rozpočty v slovenskej pobočke elektronického
koncernu Sony, ktorá vtedy sídlila v Trnave. "Nastúpil som hneď po bakalárskom štúdiu. Zaujalo ma, že
som mohol byť súčasťou tímu, ktorý budoval vo fabrike controllingové oddelenie," komentuje svoje prvé
vážnejšie pracovné angažmán V. Pánik.
Šéfom traktorov
Poltucet rokov práce vo finančnom riadení slovenskej pobočky Sony priniesol V. Pánikovi množstvo
manažérskych poznatkov. Dodnes považuje Sony za skvelú firmu a nedá na ňu dopustiť. Aj pre možnosť
odborne a manažérsky rásť. Potom V. Pánik, vtedy vlastne ešte mladík na pozícii zástupcu finančného
riaditeľa, narazil na pomyselný strop dovtedy pomerne svižného povyšovania. Vysvitlo, že na post
finančného riaditeľa sa v dohľadnom čase dostať nemôže. "Generálny riaditeľ mi povedal, že ma predsa
nemôže povýšiť, keď nemám ani tridsať," spomína V. Pánik.
Finančné riadenie v Sony mu, ako hovorí, dalo najdôležitejšie poznatky pre ozdravovanie biznisu.
Napríklad, že firma má byť na seba tvrdá v dobrých časoch, a nie až keď prídu tie ťažké. Keď po piatich
rokoch na oddelení fungovali procesy a dalo sa už len sprísňovať ciele, pocítil V. Pánik závan stagnácie.
A zajačie úmysly. "Tak trochu som sa nudil," pripúšťa.
Prišla zaujímavá ponuka z automobilového priemyslu a chýbalo málo a prijal by ju. Osud rozhodol inak.
Medzitým V. Pánik starší stretol kolegu z minulosti Martina Blaškoviča, ktorý sa stal spolumajiteľom
strojárskej skupiny HTC Holding. A tesne predtým do nej kúpil brnianskeho výrobcu traktorov Zetor. Ten
nebol práve v najlepšej kondícii, a tak M. Blaškovič prijal ponuku známeho stretnúť sa s jeho synom,
ktorý prestal byť spokojný v Sony a trúfal si pomôcť.
Výsledkom toho stretnutia bolo, že V. Pánik sa stal šéfom Zetoru a prevzal projekt, pri ktorom sa stal
známym. Pretože pri riadení jednej zo svetovo najznámejších českých firiem nešlo iba o manažment, ale
aj o politiku.
Proti všetkým
Zmeny, ktoré V. Pánik s priateľmi do Zetoru priniesli, firmou reálne otriasli. Na ceste k japonskému
fungovaniu musela prejsť kopou zmien. Napríklad - celá fabrika sa presťahovala na podstatne menšiu
plochu. Z obrovského areálu predali stovky ton povaľujúceho sa hrdzavého železa. Firma sa snažila
aspoň trochu naplniť svoje vyschnuté účty. No aj sa tak pripravovala na iné fungovanie, než na aké bola
zvyknutá predtým. V. Pánik tomu hovorí nastaviť firmu na maximálny výkon minima ľudí. S tým, že s
novinkami prišli manažéri "zvonku". Do prostredia, ktoré nebolo voči zmenám práve naklonené. V. Pánik
prvý raz počúval trojicu viet, ktoré podľa neho sprevádzajú každého manažéra, ktorý príde do akejkoľvek
firmy niečo meniť, aby ju ozdravil: "To nepôjde. To tu už bolo. To sme tiež chceli urobiť". Situáciu
manažérskym prišelcom ešte viac komplikuje fakt, že brúsenie firemných procesov sa takmer nemôže
zaobísť bez vážneho prepúšťania. Azda ešte viac ako v Zetore to manažéri okolo V. Pánika pocítili v
ďalšej práci pre HTC - manažérskej reštrukturalizácii ložiskárskych firiem okolo bytčianskeho Kinexu. Pri
prepúšťaní, no aj v prípade odporu proti ďalším zmenám, pomáha podľa V. Pánika hovoriť s ľuďmi.
"Jednak im vysvetliť, že ak nie je dosť práce pre všetkých, treba ju zachrániť aspoň pre časť. No firma
zvlášť v ťažkých časoch nemôže dotovať zamestnanosť," hovorí V. Pánik. Chybu robia podľa neho
manažéri, ktorí sa tvária ako bohovia žiarlivo strážiaci informácie o tom, ako na tom firma je. V takom
prípade podľa neho nemôžu chcieť, aby ich podriadení zmeny chápali. Rovnako dôležité je podľa neho
rovnaké zaobchádzanie so všetkými ľuďmi v podniku. Zdôrazňuje, že manažér musí byť principiálny a
spravodlivý, či ide o odmeny alebo výber adeptov na prepúšťanie. "Výnimky ničia systém a ten potom
nefunguje optimálne," znie až technokraticky jedna z manažérskych zásad V. Pánika.
Tajomstvo Modrého slona
Popri reštrukturalizácii Zetoru a Kinexu začínal V. Pánik radiť v HTC aj s riadením celej skupiny. Dovtedy
fungujúca spolupráca s jej vedením dostala trhliny pri debatách o manažérskych kompetenciách a
skončila, aj keď vzťahy s majiteľmi podľa V. Pánika ostali dobré.
Partia manažérov dospela k názoru, že nemá chuť len sa nechať najímať na reštrukturalizáciu firiem pre
iných ľudí. Pod hlavičkou konzultačnej spoločnosti Blue Elephant Company začal V. Pánik s kolegami
vstupovať do podnikov, ktorých biznis lieči nielen radami a opatreniami, ale aj vlastníckym vkladom.
Teraz riadi reštrukturalizáciu brnianskeho výrobcu plastových komponentov Chemoplast a podniku
Metra v neďalekom Blansku. Ten produkuje meracie prístroje a riadiace systémy. Ako hovorí, je to nielen
nová skúsenosť, ale aj nepoznaný tlak spolumajiteľa pri rozhodovaní.
Ambíciu popri manažovaní aj vlastniť si konzultačná firma stanovila už názvom. V preklade z angličtiny
je to Modrý slon. Keď ho s anglickým kolegom vymýšľali, hrali podľa V. Pánika úlohu dva dôležité vplyvy.
"Blue" v názve odkazuje na angloamerický burzový pojem akcií výnimočného podniku "bluechips", ktoré
sa oplatí kúpiť. "Dúfame, že taký podnik budeme mať aj my a že budeme zárukou solídneho podnikania.

Solídnosť - to je ten slon," usmieva sa spolumajiteľ Blue Elephant Company. K solídnosti dodáva dôraz
na férové podnikanie a nulovú toleranciu vnútropodnikových podvodov typu korupcie. "Dôležitú úlohu
zohralo, že nás manažérsky, ale aj morálne formoval prísny systém Sony," hovorí. A že ich postup na
manažérske posty bol taký rýchly, že ich systém nestihol pokaziť.
Vojtech Pánik (37) vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu na bratislavskej Ekonomickej
univerzite, absolvoval Executive MBA program na University of Chicago Booth School of Business. Od
roku 1997 pracoval v Sony Slovakia, viedol pre HTC Holding reštrukturalizáciu brnianskeho Zetoru a
skupiny Kinex, bol takmer rok výkonným riaditeľom HTC Holdingu. V roku 2007 s kolegami založil
poradenskú firmu Blue Elephant Company. S manželkou a dvoma deťmi žije v Brne.
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26. Ľudia premýšľajú, aké potraviny kúpia
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 13/10/2010; s.: 32,33; Značka kvality; Jozef Sedlák]
Jozef Sedlák Bratislava
Kríza zmenila slovenských spotrebiteľov. Oveľa viac zvažujú, koľko peňazí a za čo vynaložia pri
nákupoch potravín. Viac ako kedykoľvek predtým sledujú pomer ceny a kvality. Tvrdí to Lukáš Urbánek,
komerčný riaditeľ Tesco Slovakia.
Obchodníci sledujú, ako sa správajú zákazníci a podľa toho volia svoju ponuku. Na čo dbajú pri výbere
potravín najviac: na cenu, pôvod výrobku, čerstvosť potravín, zavedené značky?
Všetko, o čom ste sa zmienili, je dôležité. O poradí či priorite však nerozhoduje obchod, ale zákazníci. A
tí v poslednom čase čoraz viac sledujú pomer ceny a kvality. Nemajú záujem kupovať lacné výrobky, ak
nie sú kvalitné, naopak, hľadajú kvalitu za veľmi dobrú cenu.
Čo je to kvalita za dobrú cenu? Ponuka z každého druhu potravín je široká a pri každej je niekoľko
úrovní kvality aj ceny.
Každý zákazník vníma kvalitu inak. Je to podobné ako pri autách. Niekoho uspokojí kvalita rumunského
Logana, iného nemeckého Volkswagena Polo. Rozdielnosť predstáv sa prejavuje aj pri potravinách.
V predaji máte kilogram párkov za tri, päť, ale aj deväť a pol eura. O čom to hovorí?
Celkom jednoznačne o očakávaniach zákazníka. Stále pozorne počúvame, čo nám ľudia hovoria.
Všímame si, že dopyt sa začína diferencovať a máme zákazníkov, ktorí sú ochotní priplatiť si za
špičkovú kvalitu.
Koľko ich je?
Neviem, koľko ich je celkove, ale registrujeme, koľko ich chodí k nám. Ide predovšetkým o zákazníkov z
Bratislavy a okolia, ktorí chodili donedávna nakupovať do Rakúska.
To sú zväčša spotrebitelia, ktorí si potrpia na kvalitné produkty, ale zároveň pripomínajú, že za tie isté
peniaze si kúpia v Rakúsku vyššiu kvalitu. Čo na to hovoríte?
To by sme museli porovnávať výrobok po výrobku. Netvrdím, že všetky výrobky, ktoré si kúpite u nás,
budú kvalitnejšie ako tie, čo sú v Rakúsku, ale domnievam sa, že presne tak platí aj opačný príklad.
Keby ste sa na toto opýtali rakúskych zákazníkov, povedia vám, že mnoho kvalitnejších výrobkov kúpia
na Slovensku za lepšiu cenu ako v Rakúsku.
Ako to viete?
Jedno vieme celkom určite: v nedeľu, keď sú v Rakúsku zatvorené obchody, badáme prílev
nakupujúcich Rakúšanov. Najviac navštevujú prestavaný hypermarket v Petržalke, kde využívajú nielen
jeho blízkosť, ale aj to, že má veľmi širokú kvalitnú ponuku sortimentu, ktorou sme schopní prilákať
nielen slovenských, ale aj rakúskych zákazníkov.
Celú spoločnosť zasiahla kríza. Ako zmenila spotrebiteľov?
Je zaujímavé, že z krízy vychádza najsilnejšie stredný segment spotrebiteľov, teda tá skupina, ktorá
nehľadá najnižšiu cenu. Najdôležitejší pre nich je pomer výkonu, respektíve kvality za danú cenu.
Zákazník dvakrát zvažuje každé euro, ktoré míňa, a chce zaň nakúpiť čo najlepšie. Vidíme príklon k

značkám stredného prúdu.
Čo je pre tohto spotrebiteľa dôležitejšie: cena alebo pôvod výrobku?
Pre ľudí je dôležité vedieť, odkiaľ výrobok pochádza. Samozrejme, ak má daný výrobok alternatívu v
slovenských potravinách. V okamihu, keď zákazník dostáva možnosť vybrať si spomedzi viacerých
výrobkov rovnakej kvality za rovnakú cenu, dáva prednosť lokálnemu výrobcovi.
Vravíte o uprednostňovaní lokálnych, miestnych výrobcov. Pri akých potravinách či nápojoch je to
najzreteľnejšie?
Výrobkový lokálpatriotizmus sa výrazne prejavuje napríklad pri pive. Na západe Slovenska si žiadajú
viac Topvar, na východe Šariš. Nie je to nič prekvapujúce. Potravinový či nápojový lokálpatriotizmus
funguje všade vo svete. Zreteľne sa to prejavuje aj pri predaji minerálnych vôd. Najtypickejší sú však
pekári. Chlieb z miestnej pekárne je pre ľudí najdôležitejší. Za chlieb a pečivo zaplatia ľudia o nejaké
percento viac, keď vedia, že to upiekol "ich" pekár.
Spolupracujete s miestnymi pekármi?
Spolupracujeme so 40 pekárňami, ktoré zásobujú niekde jednu, inde dve až päť našich predajní. Nie je
to len otázka atraktivity pre našich zákazníkov, ale keď pekári urobia obchod v našej sieti, zarobia viac
peňazí, ktoré môžu ich zamestnanci minúť v našich obchodoch.
Dobre sa to počúva. Obchod má však logiku, ktorá je postavená na peniazoch. A vždy neplatí čím bližší
dodávateľ,.tým čerstvejší výrobok a nižšie dopravné náklady a napokon aj cena.
Pri čerstvých potravinách táto zásada do značnej miery platí. Pri trvanlivých výrobkoch je to trochu iné.
Podstatne väčšiu úlohu tam hrajú úspory z veľkosti dodávok, pri väčších objemoch môžu byť lacnejšie aj
po započítaní nákladov na dopravu. Pri čerstvých potravinách sa zasa do ceny premietajú národné
dotácie jednotlivých krajín Európskej únie. V dôsledku vyšších zahraničných dotácií sa môže stať, že
domáca produkcia nie je schopná konkurovať dovážanej.
Zemiaky stoja raz toľko ako vlani. Koľko potravín bude mať podobnú cenovú krivku?
Okrem zemiakov najviac zdražela plodová zelenina, v porovnaní s vlaňajškom priemerne o 20 - 30 %.
Nedokážeme odhadnúť, aký bude ďalší vývoj, ale podľa nás oveľa viac ovplyvní cenu potravín nie
zmena sadzby DPH, ale to, aká bude tohtoročná úroda. A tú, ako všetci vieme, ovplyvnili záplavy alebo
v Rusku požiare.
Koľko môže stáť bravčové mäso na Vianoce?
To je otázka za milión. Nemám krištáľovú guľu a nedokážem to odhadnúť.
Vráťme sa tam, kde držíte veci pevne v rukách. Máte záujem predávať výrobky nesúce označenie
Značka kvality? Poznajú ju slovenskí spotrebitelia?
Určite ju poznajú, veď výrobky s týmto označením predávame. V porovnaní s iným štátmi je však čo
zlepšovať. Podpora domácej produkcie je najlepšie zorganizovaná v Rakúsku. Lenže otázka podpory
domácej produkcie nie je ani tak otázkou pre obchod ako otázkou pre národné vlády. My reagujeme tak,
že predávame potraviny vyrobené na Slovensku a nezabúdame to zdôrazniť.
Nehrajú dnes reťazce viac na to, aby si budovali vlastné privátne značky?
Určite ich budujeme.
Viac vám záleží na vašich vlastných privátnych značkách ako na firemných s označením Značka kvality?
Nikdy si nestaviame otázku takto, lebo by sme si na ňu nevedeli odpovedať. Pre nás je prvoradé, čo
chce zákazník. A ak chce lepšiu hodnotu za svoje peniaze, veríme, že ju vieme poskytnúť sčasti cez
privátne značky.
Na privátnych značkách máte napísané Tesco Value - Tesco hodnota. Je to naozaj vždy tak? Je vo
výrobku vyššia pridaná hodnota?
Nepovedal by som, že je to o vyššej pridanej hodnote, ale o kvalite za istú sumu. Je to o hodnote
daného výrobku.

Teda je to za danú cenu primeraná kvalita, hodnota?
Nemáme jednu privátnu značku, ale rozvíjame privátne značky na viacerých úrovniach. Privátna značka
slúži nielen na kontrolu procesu výroby, ale aj na to sme dali zákazníkovi lepšiu cenu. Na rozdiel od
výrobcov nemusíme vynakladať veľké peniaze na reklamu. Preto sú naše privátne výrobky lacnejšie.
Ale nie je privátna značka ako privátna značka?
Iste. Predávame napríklad jogurt Tesco Value, ktorý je v danej kategórii najlacnejší, pritom má najvyššiu
hodnotu. Zároveň v danej kategórii ponúkame aj jogurty Tesco Štandard. Ich kvalita je vyššia, ale stoja
viac. A napokon je tu tretia úroveň, jogurty označené ako Pravá chuť. Sú vyrobené podľa starej poctivej
slovenskej receptúry. Zákazník si môže vybrať. Zákazník, ktorý nemá veľa peňazí, si bude kupovať
Tesco Value, zákazník, ktorý si kupuje značkové výrobky, si kúpi Tesco Štandard a zákazník, ktorý chce
niečo špeciálne a má rád tradičnú chuť, si kúpi Tradičnú chuť.
Ako sa zmenil obsah nákupného koša?
Spôsob nákupov sa zmenil, nakupuje sa častejšie a veľkosť nákupu je menšia. Nakupuje sa oveľa
plánovanejšie. Je menej impulzných (náhodných) nákupov a klesol predaj zvyškových kategórií tovarov.
O aké výrobky ide?
O také, ktoré môžete ľahko nahradiť. Najviac utrpeli výrobcovia a dodávatelia balených vôd. Ak chcel
zákazník ušetriť, prestal kupovať vodu a vrátil sa k vode z vodovodu. Znížil sa aj predaj cukroviniek.
Namiesto čokolády a oblátok z obchodu si ľudia doma upečú bábovku, ktorá vyjde lacnejšie.
Ako ste na to zareagovali?
Zákazníkovi treba vyjsť v ústrety a tak sa výrobcovia balených vôd pokúšali osloviť ľudí agresívnymi
promočnými cenami počas celého leta. Napriek tomu nedosiahli také predaje ako vlani.
Polepšili si v tejto situácii niektoré iné výrobky?
Určite sa také nájdu. Keď sa pozrieme na vývoj predaja za posledné 3-4 mesiace, v podstate si polepšili
všetky kategórie výrobkov. Predávame viac všetkých potravín ako pred rokom, naše tržby sú vyššie. Už
sa pominul problém s cezhraničnými nákupmi v Maďarsku a keď to porovnáme medziročne, je tu nárast.
Keby zdraželo po zvýšení spotrebnej dane pivo o 5 centov na fľašu, podnietilo by to nákupnú turistiku do
Česka?
Ťažko povedať, ale vraví sa, že pivo je veľmi tradičný nápoj a pevne zakotvený. Podľa mňa to tak nie je,
naopak, zákazník je veľmi flexibilný a mení veľa návykov. Keď sa pred troma rokmi objavila na trhu
plastová maxifľaša, všetci v Česku hovorili, že to nemôže fungovať. Som Čech a môžem povedať, že to
funguje lepšie, ako to ktokoľvek očakával.
Ale čo urobí zdraženie 5 centov na fľašu?
To je otázka, či sa zákazník dokáže prepnúť na iné značky piva, či ostane verný svojej lokálnej značke,
ktorú za hranicami nedostane, alebo bude jazdiť za značkami, ktoré sa predávajú aj za hranicami. Či už
to bude Zlatý bažant, Pilsner Urquell, alebo Gambrinus. Tam, samozrejme, možno očakávať určitú časť
odlevu. Pivo je položka, s ktorou sa v nákupe ráta, a myslím, že reakcia zákazníkov bude závisieť od
výšky ich spotreby piva. Ak spotreba nebude taká vysoká, že sa im neoplatí pre ňu cestovať, tak
nepôjdu.
© PEREX. A.S., VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Lukáš Urbánek
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patrí k úspešnej generácii mladých obchodníkov posledného desaťročia. Absolvent Ekonomickej
univerzity v Prahe spojil profesionálnu kariéru so spoločnosťou Tesco. Začínal ako junior nákupca v
obchodnom dome v Pardubiciach a prešiel viacerými pozíciami až na funkciu riaditeľa pre čerstvé
potraviny. Urbánek podporoval vznik a rozširovanie vlastných značiek Tesco. Hovorí po anglicky a
nemecky.
Podpora domácej výroby je najlepšie zorganizovaná v Rakúsku. Lenže otázka podpory domácej

produkcie nieje ani tak otázkou pre obchod ako otázkou pre národné vlády.
"V okamihu, keď zákazník dostáva možnosť vybrať si spomedzi viacerých výrobkov rovnakej kvality za
rovnakú cenu, uprednostní miestneho výrobcu.
"Nedokážeme odhadnúť, aký bude ďalší vývoj, ale podľa nás oveľa viac ovplyvní cenu potravín nie
zmena sadzby DPH. ale to. aká bude tohtoročná úroda," hovorí Lukáš Urbánek, komerčný riaditeľ Tesco
Slovakia. FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ
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27. 70 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 19/10/2010; Správy STV o 16:00; Z domova; E.
Šándorová]
MODERATOR: Zuzana Závodská, Viliam Stankay
HOSTIA:
Zuzana Závodská, moderátorka STV 1: "Sú z nich politici, ekonómovia a úspešní manažéri na
Slovensku aj v zahraničí. Bránami Ekonomickej univerzity v Bratislave prešli od jej vzniku tisícky
absolventov. Jedna z najväčších univerzít dnes oslavuje 70. výročie vzniku."
Vysokú školu obchodnú, predchodkyňu Ekonomickej univerzity založili v roku 1940 obchodné
a priemyselné komory. Počas svojej histórie prešla viacerými názvami. Bola to tretia vysoká škola na
Slovensku. Do prvého ročníka bolo zapísaných 267 poslucháčov. V tomto roku tu študuje až 13600
študentov. Medzi absolventov univerzity patrí aj súčasný minister financií a minister školstva, ale aj
mnohí iní poslanci. Univerzita je centrom ekonomického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku,
a má nezastupiteľnú úlohu pri vzdelávaní ekonómov."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je nesporné, že učitelia univerzity prispeli
k rozvoju ekonomiky Slovenska, k rozvoju teórií, k pozdvihnutiu Slovenska, tak ako je to aj poslaním
univerzít všeobecne, šíriť múdrosť, dobro, vzdelanie."
****
Ekonomická univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt a spolupracuje s viac ako sto univerzitami na celom
svete. Jej absolventi sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale aj v krajinách Európskej únie.
Pripravila: E. Šándorová
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28. Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 70. výročie vzniku
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:30; 19/10/2010; Správy STV; Z domova]
Jarmila Hargašová, moderátorka STV: "Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 70. výročie
vzniku. Pôvodne Vysoká škola obchodná mala v prvom roku 267 uchádzačov. V súčasnosti študuje
o siedmych fakultách viac ako 13 tisíc študentov. Univerzita im umožňuje získavať vedomosti na
prestížnych školách v celom svete. Medzi jej absolventov patria aj viacerí súčasní ministri a poslanci
parlamentu."
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29. Gašparovič navštívil oslavujúcu Ekonomickú univerzitu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/10/2010; Z domova; TASR]
Prezident Ivan Gašparovič sa zúčastnil osláv 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
BRATISLAVA. Vďaku pedagógom a podporu študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá si
pripomína 70. výročie založenia, dnes vyjadril prezident SR Ivan Gašparovič.Vo svojom príspevku na
slávnostnom podujatí sa poďakoval pedagógom za profesionalitu, trpezlivosť a múdrosť, s ktorou
pristupujú k vzdelávaniu mladých generácií.

"Slovensko bude schopné obstáť v ďalších vývojových etapách svetovej i európskej ekonomiky len
vtedy, ak bude vedieť reagovať na všetky civilizačné výzvy, ktoré budúci vývoj prinesie."
Prezident svoju pozornosť obrátil aj na študentov. Ako poznamenal, pri každom stretnutí so študentmi si
uvedomuje, že práve komunikuje s osobnosťami, ktorým patrí budúcnosť. "Po skončení štúdia to budú
práve oni, ktorí budú zastávať dôležité miesta na rôznych úsekoch verejného života."
Slovensko nemá vlastnú inovačnú politiku
Časť príspevku venoval súčasnej hospodárskej kríze, ktorá podľa jeho slov "pribrzdila" aj ekonomiku SR.
Upozornil na skutočnosť, že Slovensko "nemá ani vlastnú inovačnú politiku". Svedčí o tom aj to, že
podiel poznatkovo-inovačného sektora v ekonomike je podstatne nižší ako priemer v Európskej únií.
Podľa jeho slov na Slovensku pretrváva nestabilný podiel výdavkov na vedu, výskum a vývoj, pritom sa
vie, že hlavným zdrojom bohatstva ekonomického rastu sú najmä nové technológie. "Preto je dôležité aj
napriek kríze mať svoje koncepčné a strategické predstavy o budúcnosti a spôsobe, ako ich napĺňať.
Kvalitnejší život našich občanov, to je to, o čo sa máme všetci usilovať," zdôraznil Gašparovič.
Začiatok vzniku terajšej Ekonomickej univerzity v Bratislave sa datuje od 1. októbra 1940, keď
obchodné a priemyselné komory v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove zriadili súkromnú Vysokú
obchodnú školu v Bratislave, ktorej vtedy vláda udelila právo verejnosti.
Od svojho vzniku vychovala už vyše 72.000 absolventov, z nich stovky sa dnes zúčastnili na tejto
akademickej slávnosti aj za prítomnosti rektorov univerzít, hostí a zástupcov diplomatického zboru zo
zahraničia.
TASR
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30. STRUČNE
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 20/10/2010; s.: 2; AKTUÁLNE; sita]
Maďarsko nám ďakuje
MAĎARSKÝ minister obrany Csaba Hende sa poďakoval slovenskému partnerovi Ľubomírovi Galkovi za
pomoc Slovákov pri nedávnom nešťastí v Maďarsku s toxickým kalom.
Sedemdesiatka ekonomickej
NA oslavách 70 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zúčastnila aj politická špička prezident
Ivan Gašparovič, premiérka Iveta Radičová či exprezident Michal Kováč.
V parlamente sedí dvadsať absolventov tejto školy.
Najviac navrhol Fico
Z DVADSAŤJEDEN navrhnutých kandidátov na disciplinárnych sudcov navrhol najviac podpredseda
parlamentu a predseda strany Smer Robert Fico.
Plénum z nich zvolí tajným hlasovaním dvanásť nominantov na sudcov disciplinárneho súdu.
Súdna rada z nich vyberie šesť disciplinárnych sudcov.
(sita)

Späť na obsah

31. Veľká kopa gratulantov čipernej sedemdesiatničke
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 20/10/2010; 242/2010; s.: 21; Z domova; JÁN FELIX]
Aulu Ekonomickej univerzity v Bratislave včera zaplnili pedagógovia, politici, diplomati, študenti,
podnikatelia a ekonómovia, škola oficiálne oslávila sedemdesiat rokov od svojho založenia. Oslavy sa
niesli v oficiálnom duchu, konalo sa totiž slávnostné zasadnutie Vedeckej rady univerzity aj jednotlivých
fakúlt. Prišlo celé vedenie univerzity aj fakúlt, ďalších tridsať rektorov vysokých škôl zo Slovenska,
okolitých aj vzdialenejších krajín a takmer štyri desiatky veľvyslancov. Oslavy si nenechal ujsť nielen
prezident Ivan Gašparovič, premiérka Iveta Radičová a exprezident Michal Kováč, ale ani absolventi
školy – podpredseda parlamentu Milan Hort aminister školstva Eugen Jurzyca. V parlamente v

súčasnosti sedí dvadsať absolventov tejto školy.
Gašparovič vyjadril uznanie pedagógom, ktorí na škole vychovávajú osobnosti pre budúcnosť.
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32. Jurzyca: Koncept oblastných štúdií sa mi páči
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 21/10/2010; PR]
Eugen Jurzyca sa stretol s vedením Ekonomickej univerzity a predstaviteľmi Centra severoamerických
štúdií.
BRATISLAVA 21. októbra (WBN/PR) - Pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v
Bratislave sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Eugen Jurzyca stretol s vedením univerzity
a predstaviteľmi Centra severoamerických štúdií, pričom ocenil rozvoj oblastných a interkultúrnych štúdií
(area studies) na Ekonomickej univerzite.
Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť rozvoj konceptu na príklade Centra severoamerických štúdií. Centrum
bolo založené v júni 2008 pod patronátom akademického garanta Martina Bútoru, bývalého veľvyslanca
SR v USA a výkonného riaditeľa Michala Kovácsa. Akademická ponuka obsahovala spočiatku jeden
interdisciplinárny predmet a niekoľko diskusných fór. Dnes má Centrum na akademický rok 2010/11
pripravených už 12 predmetov.
Študenti majú možnosť študovať v anglickom jazyku predmety najmä ekonomického, politologického a
sociologického zamerania orientujúce sa na USA a Kanadu. Pod vedením renomovaných slovenských a
zahraničných pedagógov si budujú špecializáciu paralelne so svojím hlavným študijným programom.
"Usilujeme sa o rozvoj kontextového zmýšľania našich študentov orientovaného na širšiu bázu
poznatkov o severoamerickom regióne" vysvetlil Bútora.
Minister Jurzyca v diskusii vyzdvihol, že problémom takéhoto typu vzdelávania nie sú sylaby, no
dostupnosť literatúry a najmä samotní ľudia - pedagógovia, ktorí tvoria dušu takéhoto projektu. Ocenil v
tomto ohľade pozitívne hodnotenie študentov na adresu lektorov a výrazne zvýšenej miery interaktivity
pedagogického procesu.
Centrum univerzite zároveň pomáha reálne implementovať systém prepájania univerzity s praxou,
zdôraznila prorektorka pre zahraničné vzťahy, Jana Lenghardtová. Študenti tak majú možnosť študovať
predmety vedené nie len žurnalistami, diplomatmi, ľuďmi z tretieho sektora ale aj manažmentom
viacerých firiem združených v Americkej obchodnej komore v SR. Komora zastrešuje v rámci
akademickej ponuky Centra dva kurzy.
Záujem o štúdium oblastných štúdií je na Ekonomickej univerzite ako aj medzi externistami z
ostatných univerzít zatiaľ veľký. Tento semester mohlo Centrum severoamerických štúdií prijať len
polovicu záujemcov o štúdium, nakoľko sa usiluje nepresiahnuť hranicu 20 študentov na jeden kurz,
dodal Kovács.
Minister tiež pozitívne hodnotil spoluprácu univerzity s viacerými inštitúciami, ktoré sa podieľajú raste
Centra. Stretnutia sa zúčastnili najdôležitejší stakeholderi a partneri – študenti, predstavitelia
mimovládnej organizácie Euroatlantické centrum, ktorá sa podieľa na samotnej administrácii Centra,
ďalej tiež reprezentanti veľvyslanectva USA a Kanady, Americkej obchodnej komory v SR a
Fulbrightovej komisie.
Informácie poskytlo Euroatlantické centrum.
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33. Miku v Markíze nahradila Zuzana Ťapáková
[Téma: Ekonomická univerzita; aktuality.sk; 19/10/2010; Aktuality.sk]
Václava Miku nahradila na riaditeľskej stoličke TV Markíza Zuzana Ťapáková. Pre spravodajský portál
Aktuality.sk túto informáciu oficiálne potvrdila aj hovorkyňa TV Markíza Oľga Dúbravská.
Rada zástupcov televízie Markíza dnes, 19. októbra 2010, vymenovala Zuzanu Ťapákovú za generálnu
riaditeľku TV Markíza, ktorá bude zodpovedná za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na
Slovensku. Zuzana Ťapáková pracuje v Markíze od roku 1996 a ako jej marketingová riaditeľka sa
podieľala na úspechu televízie, ktorá je dlhodobo jednotkou na slovenskom trhu," uvádza sa vo
vyhlásení.
"Na túto funkciu ju predurčilo jej dlhoročné pôsobenie v top manažmente TV Markíza a znalosť

jednotlivých oblastí televízneho biznisu," povedal Petr Dvořák, viceprezident spoločnosti CME a
predseda Rady zástupcov televízie Markíza.
"Pracujem v televízii Markíza už viac ako 14 rokov, aj preto som prijala funkciu generálnej riaditeľky. Je
pre mňa veľkou výzvou riadiť televízne procesy s vysoko profesionálnym tímom mojich kolegov. Mojou
hlavnou prioritou je posilniť líderstvo televízie Markíza, rozvíjať televíziu Doma, iniciovať nové mediálne
aktivity, podporovať našich klientov v dosahovaní ich cieľov, ale predovšetkým prinášať našim divákom
aj naďalej kvalitný program, ktorý očakávajú", povedala Zuzana Ťapáková.
Ako uvádza Mediálne.sk Zuzana Ťapáková pracovala doteraz ako riaditeľka Centra marketingu v
televízii Markíza. Patrí medzi ľudí, ktorí sú v televízii najdlhšie. Členkou manažmentu bola aj po odchode
Pavla Ruska, za riaditeľovania Vladimíra Repčíka a Václava Miku. Ťapáková v televízii doposiaľ
zabezpečovala propagáciu televízie na verejnosti prostredníctvom reklamných aktivít. Mala na starosti aj
strategické plánovanie imidžu v rámci Public relations a Corporate identity.
Ponuku od CME na tento post dostal aj šéf spravodajstva a publicistiky Tibor Búza, ktorý je blízkym
priateľom Václava Miku. Ponuku na post generálneho riaditeľa Markízy dostal aj generálny riaditeľ
konkurenčnej TV JOJ František Borovský. Ten potvrdil, že ju odmietol.
Posledný riaditeľ Markízy Václav Mika oznámil rozchod so CME 28. septembra 2010.
Václav Mika
Pred tým, ako sa stal generálnym riaditeľom TV Markíza, pôsobil ako generálny riaditeľ Rádia Expres. V
roku 2004 sa stal prezidentom Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorá zastupuje
záujmy všetkých prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania. V rokoch 1998 až 1999 bol
podpredsedom Rady STV a v rokoch 1994 až 1998 riadil Prvú slovenskú mediálnu agentúru. V rokoch
1986 až 1994 zastával rôzne riadiace funkcie v STV. Externe pôsobil aj na Fakulte produkcie VŠMU.
Václav Mika je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 1994 získal certifikát z
manažmentu (Professional Certificate in Management) na Open University. Generálnym riaditeľom TV
Markíza je od 01.02.2006.
ZDROJ - Aktuality.sk, Foto: SITA
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34. Výsledky súťaže o Cenu Dexia banky 2010
[Téma: Ekonomická univerzita; OBECNÉ NOVINY; 19/10/2010; 42/2010; s.: 5; Samospráva; Ľubomír
ĎURINÍK]
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Dexia banky Slovensko, a. s., Stefaan Depaepe ďakuje
všetkým zúčastneným vysokým školám, fakultám, diplomantom a vedúcim diplomových prác, ktorí sa
zapojili do V. ročníka súťaže o Cenu Dexia banky 2010 za najlepšiu diplomovú prácu pre podporu
rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku.
Na naše veľké a, samozrejme, veľmi milé prekvapenie sa zapojilo do súťaže 13 fakúlt z 9 vysokých škôl
a bolo prijatých 43 diplomových prác. Hodnotiaca komisia mala veľmi ťažkú a náročnú úlohu. Vysoko
ohodnotila úroveň všetkých obdržaných diplomových prác a posúdila ich zameranie a možný pozitívny
dopad na podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku, v súlade so štatútom súťaže. Nie všetky
diplomové práce spĺňali kritériá a boli vyradené zo súťaže. Komisia konštatovala, že diplomové práce pre
ich zaujímavé myšlienky, podnetné námety, kvalitné odborné spracovanie by mali byť k dispozícií
samozrejme i s diplomantmi regiónom, mestám a obciam na Slovensku. Slávnostné vyhlásenie a
odovzdávanie cien víťazom súťaže bolo na 11. ročníku konferencie Komunal 2010 v hoteli Wellness v
Patinciach 7. októbra 2010.
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Prof. Ing. Milan Dado, PhD, Žilinská univerzita v Žiline, Ľubomír Ďurinik, Dexia banka Slovensko, a. s.,
Ing. Peter Filo, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing. Ján Kirnág, MUNICIPALÍA, a. s., doc.
Ing. Karol Kočík CSc. Technická univerzita Zvolen, Ing. arch. Anna Kršáková, Slovenská agentúra
životného prostredia Banská Bystrica, Ing. Milan Muška, ZMOS, Jozef Novák, ZAES Bratislava, Prof.
JUDr. Igor Palúš CSc, Univerzita P. J. Š. Košice, Prof. Ing. arch. Michal Šarafín, Dr.Sc, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Ing. Ján Trajčík, Dexia banka, Slovensko, a. s., a rozhodla o
nasledovnom poradí diplomových prác:
1. miesto:
Diplomová práca č. 13 s názvom Apartmánový dom - Štrbské Pleso, diplomant Štefan Kviatkovský,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, vedúci diplomovej práce prof. Ing.
arch. Michal Šarafín, DrSc. Diplomant Štefan Kviatkovský získal 200 eur od Dexia banky + zájazd na
pôdu európskeho parlamentu, túto cenu udelil europoslanec Vladimír Maňka. Fakulta architektúry
získala cenu vo výške 700,- eur od Dexia banky. Vedúci diplomovej práce ako cenu získal ako cenu 700

eur od Dexia banka.
2. miesto:
Diplomová práca č. 12 s názvom Centrum vínnej kultúry, Skalica, diplomant Štefan Rafanides,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, vedúci diplomovej práce Ing. arch.
Ľubica llkovičová, CSc. Diplomant Štefan Rafanides získal 150 eur ako cenu od Dexia banky + zájazd
na pôdu európskeho parlamentu od europoslanca Vladimíra. Maňku. Fakulta architektúry získava 420
eur ako cenu od Dexia banky. Vedúci diplomovej práce získava 420 eur ako cenu od Dexia banky.
3. miesto:
Diplomová práca č. 33 s názvom Revitalizácia časti sídliska Vlčince, diplomant Soňa Králiková,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, vedúci
diplomovej práce doc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. Diplomant Soňa Králiková získala 100 eur ako cenu
od Dexia banky + zájazd na pôdu európskeho parlamentu od europoslanca Vladimíra Maňku. Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva získala 300 eur ako cenu od Dexia banky.. Vedúci diplomovej
práce získal 300 eur ako cenu od Dexia banky.
4. miesto:
Diplomová práca č. 10 s názvom Bývanie seniorov Bratislava - Vajnory, diplomant Zuzana Birterová,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, vedúci diplomovej práce Ing. arch.
Ľubica Selcová, PhD. Fakulta architektúry získala 300 eur ako cenu od Združenia miest a obcí
Slovenska. Vedúca diplomovej práce získala 300 eur ako cenu od Združenie miest a obcí Slovenska
5. miesto:
Diplomová práca č. 17 s názvom Implementácia programového rozpočtovania na obecnej úrovni v SR,
diplomant Andrea Lišková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy,
vedúca diplomovej práce PhDr. Jana Knežová. Fakulta získava 100 eur ako cenu od MUNICIPALIE, a.
s. Vedúca diplomovej práce získava 100 eur ako cenu od MUNICIPALIE, s. k.
Ceny RAZ a SPOD
Cenu do súťaže o Cenu Dexia banky Slovensko 2010 udeľuje aj Regionálna agentúra Záhorie v oblasti
rozvoja regiónov s dopadom na zamestnanosť. Získala ju za diplomovú prácu č. 24 s názvom
Preventívny projekt mesta Prievidza, diplomant Michaela Španková, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta
špeciálneho inžinierstva, vedúci diplomovej práce doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc. Mesto Prievidza
získava 300 eur ako cenu od RAZ. Vedúci diplomovej práce 300 eur ako cenu od RAZ. Cenu do súťaže
o Cenu Dexia banky Slovensko 2010 udelil aj Spolok pre obnovu dediny. Získala ju diplomová práca č.
35 s názvom Malé stavby pre účely hospodárskeho využitia vo vidieckom priestore, diplomant Andrej
Marci, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,
vedúci diplomovej práce Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. Diplomant Andrej Marci získal 100 eur ako cenu od
SPOD. Výhercom gratulujeme a prajeme pevné zdravie a v osobnom i pracovnom živote samé úspechy.
Všetkým vysokým školám ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa úspechov a trpezlivosti pri príprave
ich absolventov.
Ľubomír ĎURINÍK, člen hodnotiacej komisie (Výsledky sú prevzaté zo stránky www. municipalia.sk)
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35. Doprava a logistika sú medzinárodné činnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Doprava a logistika; 19/10/2010; 10/2010; s.: 31; Prax; mir]
0 čom sa hovorilo na konferencii Fleet & Logistics 2010
Koncom septembra usporiadalo vydavateľstvo Ecopress s redakciou Doprava a logistika a agentúra
Caspermedia v Bratislave druhý ročník konferencie Fleet & Logistics 2010. Program konferencie bol
zameraný na medzinárodné aspekty v doprave a logistike.
Ako v úvodnom slove podčiarkol prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR Ing. František Komora,
medzinárodné aspekty sa dnes dajú nájsť azda v každej činnosti, spojenej s dopravou a logistikou, či už
vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii, v medzinárodných organizáciách, alebo jednoducho z
globalizácie výroby a výrobnej obsluhy, medzi ktoré oblasť dopravy a logistiky patrí. V časti konferencie
venovanej fleetu sa rozoberali otázky možností fleet manažmentu pri zrýchľovaní prepravy tovaru a

dodávky služieb a pri vysokej bezpečnosti vodiča a ostatných účastníkov dopravy a súčasne znižovaní
nákladov. Pozornosť sa venovala aj riadeniu a optimalizácii nákladov spojených s nákupom a
prevádzkou vozových parkov. Zaujímavou problematikou v oblasti fleet manažmentu je aj vplyv
monitoringu vozidiel na znižovanie prevádzkových nákladov vo firmách a na zmenu správania
zamestnancov, čo vo výsledku umožňuje firmám zvyšovať obrat. Prednášajúci sa venovali aj šetreniu
prevádzkových nákladov na fleet pri využívaní alternatívnych pohonných látok (LPG a CNG).
Logistika musí ponúkať vyššiu kvalitu
O konkrétnych problémoch riadenia dodávateľského reťazca od dodávateľa až po výrobnú linku potom
hovoril Bertrand de Techtermann zo spoločnosti GEFCO Slovakia. Konkrétne sa zameral na problémy
znižovania skladových zásob pri súčasnom poskytovaní vyššej úrovne bezpečnosti v organizácii
prepravy, spôsobmi riešenia krízových situácií pri súčasnom dodržiavaní včasných dodávok tovaru
odberateľovi, či ako zlepšiť efektívnosť organizácie a zároveň oplimalizovať náklady. Pavel Hendrych,
generálny riaditeľ DHL Supply Chain Slovensko, rozobral vo svojej prednáške problematiku odčlenenia
určitých podporných činností od hlavného predmetu podnikania firmy a zverenie týchto činností
externému dodávateľovi. Na príkladoch z praxe prezentoval výhody outsourcingu v oblasti
vnútropodnikovej logistiky priemyselných výrobných spoločností. Roman Stoličný zo spoločnosti
Dachser Slovakia sa zaoberal jednotnou IT architektúrou ako podporou logistických procesov
zákazníkov. Ako zdôraznil, iba homogénne zloženie IT umožňuje jednoduché riadenie kvality v
dodávateľskom reťazci. Pre zákazníka vytvára flexibilitu v individuálnych požiadavkách, prehľadnosť v
logistických procesoch, bezbariérový tok informácií, bezpečnosť a dostupnosť údajov a vysokú kvalitu.
Výsledkom je zdokonalenie logistických operácii u dodávateľov.
Hnedé parky majú svoje výhody
Porovnaniu výhod a nevýhod stavieb priemyselných a distribučných objektov na zelenej lúke oproti
výstavbe v takzvaných hnedých parkoch sa venovala vo svojej prednáške Naďa Kováčiková z PointPark
Properties SK. Spoločnosť pokračuje v rozširovaní svojho portfólia na Slovensku. Po rozšírení PointPark
Bratislava v lokalite blízko Lozorna oznámili v máji 2009 vybudovanie ďalšíeho parku v Košiciach.
Územie PointPark Košice je klasifikované ako jedna zo 4 brownfieldových oblastí, ktoré sú na území
mesta. Nachádza sa v strategickej priemyselnej a tranzitnej oblasti Košice-Šaca, v bezprostrednej
blízkosti priemyselného parku IPSA a areálu U.S. STEEL a potenciálnym nájomcom ponúkne
distribučné priestory najvyššej kvality. Výhody výmeny spaľovacích vozíkov za elektrické vysvetlil na
prípadovej štúdii spoločnosti Pepsi-Cola SR, s. r. o., Marek Pršan zo spoločnosti Jungheinrich
Slovensko. Viktória Valachovičová, doktorandka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, sa vo svojej
prednáške venovala medzinárodným obchodným podmienkam - INCOTERMS 2000, ako aj
pripravovaným zmenám, ktoré už schválila Výkonná rada Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.
Medzi najdôležitejšie zmeny patrí reakcia na substitúciu papierových dokumentov elektronickými, revízia
poistných doložiek Medzinárodnej organizácie poisťovateľov (IUA) z roku 2009 a amerického
Jednotného obchodného zákonníka - Uniform Commercial Code (UCC) z roku 2004, a tiež
prispôsobenie doložiek na použitie pri vnútroštátnych obchodoch alebo pre obchodovanie v rámci
bezcolných zón.
Cena redakcie za solárne strechy
Pri príležitosti tohto odborného podujatia získala spoločnosť PointPark Properties ocenenie mesačníka
Doprava a logistika za pozitívny prístup k životnému prostrediu. Ocenenie dostali za projekt Inštalácia
solárnych panelov na strechy distribučných parkov. Prvou lastovičkou je realizácia projektu v Českej
republike v parkoch PointPark Prague D1 a PointPark Prague D 8. Ide o strechy s celkovou rozlohou
335-tisíc štvorcových metrov. Celkový inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne má prevyšovať 8,5
MWh, čo radí túto inštaláciu medzi najväčšie svojho druhu v strednej Európe. Toto riešenie prispeje k
energetickej sebestačnosti logistických areálov. Systém je plne automatizovaný vrátane on-line
diagnostiky a prenosu prevádzkových údajov, V rámci projektu bola navrhnutá a patentovaná špeciálna
aerodynamická konštrukcia uchytenia solárnych panelov, ktorá minimalizuje zaťaženie strechy a využíva
prítlačnú silu vetra. Uvedenie systému do prevádzky je naplánované na november. Celková výška
investície je 600 mil. Kč. Riešenie postupne uplatnia aj v Slovenskej republike, Poľsku, Španielsku,
Bulharsku a Rumunsku. Ocenenie spoločnosti PointPark Properties odovzdal RNDr. Ivan Zuzula,
generálny riaditeľ spoločností ETIAM, ktorá bola odborným garantom súťaže.
mir
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36. Programátorov bol dostatok iba v kríze
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 20/10/2010; s.: 6; Poradenstvo; ava]

Na trhu práce stále prevyšuje dopyt po ľuďoch z IT sektora nad ponukou.
BRATISLAVA. Ponuka práce napríklad na miesto programátora bola podľa portálu Profesia.sk nižšia,
ako bol záujem uchádzačov len v čase krízy v druhom štvrťroku 2009. Od septembra 2009 už opäť
počet pracovných ponúk pre programátorov prevyšuje záujem uchádzačov. Najčastejšie
zamestnávatelia vyhľadávajú potenciálnych pracovníkov spomedzi absolventov fakúlt zameraných na
informatiku a aj vlani fakulty informatiky obsadili prvých šesť miest v rebríčku uplatniteľnosti ich
absolventov. Medzi TOP 10 fakúlt sa zaradila aj Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, ďalej
fakulta medzinárodných vzťahov, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity či fakulta masmediálnej
komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.
(ava)
Na rozdiel od mnohých iných profesií programátori sa o prácu veľmi báť nemusia. ilustračné foto www.sxc.hu
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37. V Bratislave vystúpi motivátor Brian Tracy
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 18/10/2010; redakcia]
Je jednou z popredných amerických autorít v rozvoji ľudského potenciálu a osobnej aktivity. Na svojom
konte má 49 kníh a jeho motivačnými tréningami prešli štyri milióny ľudí. 25. novembra sa prihovorí aj
Slovákom na pôde Ekonomickej univerzity.
Brian Tracy sa viac ako 30 rokov vzdeláva v oblastiach ako je ekonomika, psychológia, filozofia a
história. Divákov inšpiruje k špičkovým výkonom a jedinečným spôsobom ich nasmeruje za úspechom.
Ako upozorňuje: "Priemerný zamestnanec pracuje na 5% svojich schopností a možností. To znamená,
že spoločnosti vyhadzujú ročne milióny eur. Naučte ich zvýšiť ich výkon naplno. Motivácia je pravidlo pre
produktivitu zamestnancov. Bez nej neprebieha nič správne a na čas. Pravda je, že vy, lídri, máte silu
revitalizovať a obnoviť tie najslabšie tímy."red jej absolvovaním a niekoľko rokov pracoval ako robotník.
Potom dostal prácu na trempskej lodi a cestoval po svete osem rokov. Pravdepodobne navštívil viac ako
80 krajín na piatiach kontinentoch. Keďže si ďalej nevedel nájsťprácu ako robotník, vstúpil do predaja,
kde sa spočiatku musel prebíjať. Rozhodol sa osloviť iného úspešného obchodníka a napodobňovať ho.
Na konci toho roku získal status top predajcu. Po druhom roku bol vyhlásený za viceprezidenta a riadil
už 95 ľudí. V tom čase mal len 25 rokov. Pred založením svojej spoločnosti bol Brian vedúci operačný
riaditeľ 256 miliónovej vývojárskej spoločnosti. Vybudoval úspešnú kariéru v predaji a marketingu,
investovaní, ako developer s nehnuteľnosťami, importér, distrubútor a manažérsky konzultant.
Prečítajte si viac ako Brianovi Tracym už v strede týždňa na Investujeme.sk.
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38. 8. ročník ankety Strom roka má svojho víťaza
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 21/10/2010; Správy]
Martin Juríček, moderátor: "8. ročník ankety Strom roka má svojho víťaza. Je ním jeden z najstarších
dubov v Európe a nájdete ho v obci Dubinné. Do finále sa dostali aj dva bratislavské stromy."
Neuvedená, redaktorka: "Víťazom súťažnej ankety Strom roka 2010, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis,
sa stal 850-ročný dub letný z Dubinského v okrese Bardejov. O poradí stromov rozhodli hlasujúci, ktorí
mohli od júla do konca septembra poslať svoj hlas niektorému z 12 favoritov. Aj dva bratislavské stromy
sa dostali do finále."
Natočené:
Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis: "V tomto 8. ročníku sme dostali spolu
nominovaných 79 stromov, tie nominácie prebiehali v marci a v apríli a v máji komisia vybrala z týchto
všetkých nominovaných stromov 12 do finále a týchto 12 stromov sa už v hlasovaní uchádzalo o hlasy
účastníkov ankety."
***********
Neuvedená, redaktorka: "Stromom roka 2010 sa stal najstarší strom z 12 nominovaných, 850-ročný
dub."
Natočené:
Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis: "Je to dub letný, rastie v obci Dubinné, je to v
okrese Bardejov, je to na severovýchode Slovenska. Je to s vysokou pravdepodobnosťou najstarší žijúci

strom na území Slovenska."
***********
Neuvedená, redaktorka: "Minulý rok získal titul Strom roka 84-ročný bratislavský topoľ čierny, ktorý stojí
pred Ekonomickou univerzitou v Petržalke. Tento rok boli medzi finalistami až dva stromy z
Bratislavy."
Natočené:
Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis: "Nominované stromy z Bratislavy boli dva, jeden
bol buk purpurový, ktorý rastie v Medickej záhrade a druhý bol topoľ osikový, ktorý rastie v športovom
areáli na Mokrohájskej ulici."
***********
Neuvedená, redaktorka: "Aj v tomto ročníku ankety Strom roka sa potvrdilo, že ľudia majú veľmi blízky
vzťah k starým stromom."
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39. Ústrednými témami zákon o obecnom zriadení a povodne
[Téma: Ekonomická univerzita; OBECNÉ NOVINY; 19/10/2010; 42/2010; s.: 4, 5; Samospráva; Bohumil
OLACH]
V Patinciach rokovali účastníci konferencie Komunál 2010
V kúpeľnom areáli dedinky Patince v hoteli Wellness sa stretlo asi 160 zástupcov miest a obcí, VÚC,
vysokých škôl, občianskych združení, niektorých agentúr a firiem a, samozrejme, organizátorov, Dexia
banky Slovensko a Municipalie na XI. ročníku konferencie KOMUNAL 2010. Nechýbali predstavitelia
ZMOS - Michal Sýkora, Milan Muška a Jozef Turčány, Lesov SR, SHMÚ, SAŽP, ani väčšina z
ocenených autorov diplomových prác z už piateho ročníka organizovaného Dexia bankou Slovensko,
nechýbali predstavitelia obcí hrdiacich sa titulom Dedina roka, prišiel aj nový splnomocnenec vlády pre
územnú správu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč a predstavitelia Dexia banky
Slovensko (ďalej DBS) - gen. riaditeľ Stefaan Depaepe a člen predstavenstva Peter Chovanec.
Účastníkov privítal v Patinciach krásny slnečný deň a folklórny súbor Malý pastierik. Vo vítaní pokračoval
generálny riaditeľ Stefaan Depaepe. "Som presvedčený, že Dexia banka je pre vás to, čo vy pre nás spoľahlivý partner. Chceme to zachovať", povedal. V privítaní pokračoval Peter Chovanec, člen
predstavenstva DBS, ktorý predstavil program konferencie skladajúci sa z troch hlavných blokov Zákona 369/1990 Zb (o obecnom zriadení) po dvadsiatich rokoch a ako ďalej, druhý blok Povodne a ako
im prechádzať a eliminovať ich dôsledky a tretí blok. Starostlivosť o vidiecku krajinu a rozvoj vidieka.
"Vitajte v kraji slnka, chleba a vína", zakončil svoje privítanie. Predseda ZMOS Michal Sýkora vo svojej
úvodnej reči nezabudol pripomenúť 20. výročie novodobej samosprávy a vzniku ZMOS, ani to, že
prakticky na pôde ZMOS vznikala Prvá komunálna banka (PKB), predchodca dnešnej Dexia banky
Slovensko, kde sa upisovali prví akcionári. "ZMOS sa nedá oddeliť od samosprávy a samospráva od
ZMOS", zdôraznil. "Konferencie Komunal sú dobrou platformou na objasňovanie problémov samosprávy
a hľadanie východísk ich riešenia a ja Komunal 2010 považujem za ďalšiu časť oslavy 20 rokov
samosprávy," dodal M. Sýkora. Účastníkom konferencie sa predstavil aj starosta Patiniec Zoltán
Németh, privítal ich stručnou vetou a potom už zasadli za predsednícky stôl prví panelisti, aby otvorili
tému zákona o obecnom zriadení po dvadsiatich rokoch.
Dvadsať rokov zákona o obecnom zriadení a čo ďalej
Úvodné slovo si zobral Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS a exprimátor Turčianskych Teplíc.
Zákon o obecnom zriadení označil za významnú legislatívnu normu, ktorá prispela k úspešnému
fungovaniu samosprávy a k rozvoju miest a obcí. Tridsaťdeväť noviel tohto zákona však svedčí o vývoji,
a preto si treba klásť otázky, ako ďalej v územnej samospráve, na čo treba sústrediť energiu. Určite si
treba vyčistiť kompetenčné vzťahy územnej samosprávy a štátnej správy a územnej samosprávy k VÚC.
Primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, člen predsedníctva Rady ZMOS povedal, že na počesť dňa
prijatia zákona 369 (6. septembra 1990) sa ZMOS nevzdalo snahy o ustanovenie 6. decembra ako
pamätného dňa samosprávy. Na okraj množstva jeho novelizácii (39) pripomenul, že iba 4 - 5 noviel bolo
významnejších a veľa noviel bolo nepriamych, cez iné zákony. Zdôraznil, že problémy ani nie sú z toho,
aký je zákon, ale v tom, ako si ho ľudia vysvetľujú. Preto záleží veľmi na tom, akých ľudí si voliči zvolia.
Daniel Klimovský, pedagóg Technickej univerzity v Košiciach označil otázky okolo zákona o obecnom
zriadení ako tému na niekoľko dní. Napriek jeho niekdajšej nadčasovosti a pozitívnej úlohe pri rozvoji
samosprávy a života v štáte však netreba a priori odmietať návrhy na jeho zmenu hneď v zárodku. Treba
sa poučiť, ale nekopírovať, vo svete. Michal Jasenko, pedagóg Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Prešove upozornil, že často až zúfalá je aplikačná prax zákona o obecnom zriadení vo všeobecne
záväzných nariadeniach, z ktorých nemalý počet musel zrušiť Ústavný súd SR pre ich neústavnosť. Za
nedostatok označil to, že obec dnes nemá kompetenciu meniť zákony o originálnych kompetenciách.

Starosta Sveržova Pavol Ceľuch, inak aj štatutár Spoločného obecného úradu (SOcÚ) Sveržov
zahŕňajúceho 85 obcí Bardejovského okresu povedal, že zákon 369 je ako biblia starostov, lebo je
aplikovateľný na malé obce i veľké mestá a umožňuje plnú samosprávnosť, čo oni už dávno využili pri
vzniku SOcÚ, Výkonný podpredseda Asociácie prednostov úradov miestnych samospráv SR (APÚMS)
pripomenul účastníkom konferencie dlhodobú "bolesť" prednostov - nedostatočné pracovnoprávne
postavenie prednostov úradov samosprávy, čo by chceli riešiť cez zákon o obecnom zriadení. Čas bol aj
na diskusiu o téme zákona 369.
Hľadanie spoločnej cesty riešení problémov s povodňami
Tému otvoril výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška. Pripomenul, že asi pred rokom s pracovníkom
Kancelárie ZMOS Martinom Kováčom, dnes už splnomocnencom vlády a ďalšími - i neveľmi známymi odborníkmi, začali pripravovať protipovodňovú stratégiu. Tento rok po marcových povodniach svoje
úsilie znásobili rozhodnutím nedovoliť, aby po povodniach sa opäť riešenia odsúvali. S pomocou grantu
Nórskeho finančného mechanizmu veci dotiahli do takej podoby, že sa - po politických rokovaniach mohli stať súčasťou programového vyhlásenia novej vlády. Treba však prejsť k reálnym krokom. Na M.
Mušku nadviazal Michal Kravčík z OZ Ľudia a voda, jeden zo spoluautorov spomínanej stratégie, ktorý
miesto svojich slov využil skrátenú verziu polhodinového televízneho filmu nakrúteného počas
novinárskeho zájazdu nazvanom M. Kravčíkom Vodná cesta Slovensko. Film ukázal, akú negatívnu
úlohu pri prívalových povodniach na menších vodných tokoch zohrávajú lesné cesty. Sú ako suché
potoky meniace sa po dažďoch na prudkú riavu strhávajúcu odpadové drevo. Vo filme prehovorili ľudia z
praxe - staviteľ lesných ciest, starostky ohrozených obcí, občania. Film jasne ukázal, že nie obce a
mestá sú zodpovedné za povodne na nimi tečúcich tokoch. Ján Szolgay zo Slovenskej technickej
univerzity Bratislava hovoril o význame vody, potrebe uvedomenia si jej globálnej existencie (88 percent
vlhkosti na Slovensko prichádza z morí), ale aj toho, že zabezpečiť stopercentnú ochranu pred
povodňami a zosuvmi pôdy nemožno. Nový generálny riaditeľ Lesov SR, a. s., Igor Viszlai reagoval na
film o lesných cestách, kde sa podľa mnohých odborníkov začínajú povodne. Upozornil, že štát vlastní
iba asi 50 percent lesov, ako aj to, že zo 40 mil. eur, ktoré mali dostať na tieto účely, za desať rokov
dostali iba 4 mil. eur a posledných 5 rokov nedostali nič. Mešká aj delimitácia vodných tokov na iných
vlastníkov, z plánovaných 8 000 km sa zatiaľ delimitovalo iba 1 400 km tokov. Sľúbil lepšiu spoluprácu.
Novým generálnym riaditeľom Slovenského hydrometerologického ústavu je Vladimír Rak. Spomenul
negatívny vplyv globálneho otepľovania a sľúbil, že bezodkladne budú informovať o rizikách povodní a
silných vetrov, ktoré vedia dobre predvídať na základe satelitných údajov spracovávaných novým
moderným systémom POVAB. Splnomocnenec vlády Martin Kováč informoval o množstve operatívnych
opatrení na škody, ktoré prijala vláda. Z dlhodobého hľadiska je dôležité uznesenie vlády 556/2010
ustanovujúce program, ktorý by mal integrovaným manažmentom redukovať riziká z povodní a sucha.
Cieľom programu je vytvoriť 250 miliónov kubických metrov vodozádržných prvkov. Nejde o veľké
nádrže, ale menšie štruktúry. Vláda o tom bude ešte rokovať 27. októbra. Veľmi dôležitá bude
spolupráca - medzi vládnymi rezortmi i samosprávou a ostatnými, zdôraznil M. Kováč.
Využite schopnosti študentov, dodajte tému z mesta obce!
Na záver prvého dňa vyhodnotili a ocenili najlepších z 5. ročníka súťaže diplomových prác Dexia banky.
Predseda poroty Peter Filo z Ekonomickej univerzity Bratislava povedal, že vyhodnocovať diplomovky
študentov by mali v mestách a obciach. Ďalší študenti čakajú na vaše témy. Problémov je veľa, sypú sa
na nás a my nedokážeme využiť tisíce študentov schopných pomôcť, odkázal P. Filo samospráve.
(Výsledky súťaže uverejňujeme na nasledujúcej strane.)
Druhý deň konferencie:
Rozvoj a vzhľad obcí, Program obnovy dediny, európska súťaž obcí Druhý deň konferencie Komunal už
tradične patril všetkým, ktorým leží na srdci slovenská dedina. Anna Kršáková, riaditeľka jedného z
centier Slovenskej agentúry životného prostredia na konkrétnych obrázkoch na plátne ukázala, ako sa
nám darí uplatňovať hodnoty, ktoré sme zdedili, prípadne ich vedome potláčame. Zdôraznila potrebu
skĺbenia prírodného a kultúrneho dedičstva. Zhrnula doterajších 5 ročníkov súťaže Dedina roka a
informovala o pripravovanom 6. ročníku súťaže, ktorý sa bude niesť v duchu myšlienky Zachovať tvár a
dušu dediny. Starostka obce Dobrá Niva, ktorá zvíťazila v 5. ročníku súťaže Dedina roka, Marta
Sýkorová pútavým sprievodným slovom k filmu priblížila ich úspešnú účasť na európskej súťaži dedín v
talianskej dedine Sand in Taufers. Desiaty ročník súťaže vyhrala práve Sand in Taufers, ale nestratili sa
ani Dobronívčania. (Článok o úspechu Dobrej Nivy sme uverejnili v minulom čísle ON.) Architekt a
vysokoškolský pedagóg Michal Šarafín nadviazal na starostku Sýkorovú a rozvíjal myšlienku o tom, že
koncepcie, v ktorých by bolo možné hľadať nápady na rozvoj dediny sa vyčerpávajú a dedina bude
musieť sama nachádzať silu a invenciu na uchovanie hodnôt a rozvoj. František Ďurčenka, bývalý
starosta, dnes predseda Spolku pre obnovu dediny (SPOD) priblížil desaťročnú činnosť tohto spolku,
ktorý vznikol v r. 2000 z podnetu A. Kršákovej (SAŽP) a významne participuje na organizovaní súťaže
Dedina roka. Rozmýšľajú o založení Klubu SPOD na princípe verejného partnerstva. Mal by byť
akcelerátorom reálnych krokov v činnosti SPOD. Peter Filo (EÚ Bratislava) upozornil, aby sa aj obce

pripravovali na to, že čoskoro finančný prameň z eurofondov vyschne. Mali by na to myslieť najmä tí, čo
kandidujú na najvyššie funkcie v samospráve. Málo sa podľa neho hovorí o marketingu, ktorý pomáha,
lebo ľudia, čo ho využívajú, vedia čo chcú. Na záver bloku o uchovaní hodnôt dediny a jej rozvoji vystúpil
Ivan Hričovský, predseda Slovenského zväzu záhradkárov. Veľmi pútavo a so srdcom upozornil, že
hodnoty dediny sú aj v starých originálnych slovenských druhoch ovocia, najmä jabloní, hrušiek a sliviek.
A požiadal predstaviteľov obcí, aby podporovali záhradkárov, ktorí sa o uchovanie starých odrôd usilujú.
Bohumil OLACH
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40. Univerzity volia rektorov. Kandiduje aj plagiátor
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 25/10/2010; s.: 2; Spravodajstvo; Ján Glovičko]
Slovenská technická univerzita vyberá nového šéfa už dnes. O funkciu sa uchádza aj Dušan Petráš,
ktorý sa ospravedlňoval za plagiátorstvo.
Bratislava. Rok 2010 nie je supervolebným rokom iba v politike, ale aj na vysokých školách. Akademické
senáty do Vianoc zvolia nových dekanov fakúlt a rektorov na najväčších slovenských univerzitách. Meno
nového rektora najstaršej a najväčšej vysokej školy, Univerzity Komenského, bude známe 10.
novembra. František Gahér nemôže po dvoch obdobiach vo funkcii kandidovať. V piatok sa zase
predstavia kandidáti na šéfa najväčšej ekonomickej školy - Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Najväčšia slovenská technická univerzita si volí nového rektora už dnes. Súčasný rektor STU Vladimír
Báleš zastával funkciu dve volebné obdobia a podobne ako Gahér, ani on nemôže podľa
vysokoškolského zákona viac kandidovať.
Musel sa ospravedlniť
Bálešovým nástupcom chcú byť štyria profesori zo školy. Dvaja z nich sú v súčasnosti prorektormi
univerzity, jeden dekanom fakulty. Medzi kandidátmi je aj prorektor Dušan Petráš, ktorý sa v roku 2008
musel ospravedlniť v odbornom časopise Projekt-Stavba za to, že v jednej z jeho prác "nebola použitá
presná forma citovania pri citáciách z diel a knižných publikácií". Na forme ospravedlnenia a vyplatení
nákladov na súdne trovy sa Petráš dohodol až po dvoch rokoch trvania súdneho sporu. V piatok Petráš
nedvíhal telefón, na SMS správu s otázkou prečo sa rozhodol kandidovať, odpovedal stručne a vypol si
mobil. "Môj volebný program za silnú univerzitu, prosperujúce fakulty a kvalitných absolventov je na
webovej stránke STU a bol verejne prezentovaný akademickej obci 18. októbra 2010. Prajem vám
prijemný víkend," napísal v správe Petráš. "Prepáčte, ale vzhľadom na to, že sa uskutočnilo mimosúdne
vyrovnanie pracovníkov, ktorých som v súdnom spore zastupovala, sa k danej veci nechcem
vyjadrovať," odpísala Zuzana Sternová z kolektívu autorov, od ktorých Petráš prevzal exkluzívne
materiály bez ich súhlasu a citovania.
A čo ostatní?
"Dnes máme 25-tisíc študentov v Česku a to sú tí lepší. Niektorých musíme dostať späť, lebo inak nám
budú chýbať. Dostaneme ich späť len vtedy, ak im ponúkneme niečo viac," povedal o svojej vízii pre
školu ďalší z kandidátov, profesor Peter Ballo. Z STU chce vybudovať kvalitnú značku, zamerať sa chce
aj na verejnosť. "Chcel by som naplniť predsavzatie vlády, aby malo Slovensko univerzitu v TOP 500
univerzitách sveta. To sa dá iba vtedy, ak efektívne využijeme pedagogickú činnosť, medzinárodnú
spoluprácu a štrukturálne fondy," povedal o svojej predstave profesor František Janiček, ktorý je
prorektorom STU pre rozvoj. Štvrtým kandidátom je dekan Materiálovotechnologickej fakulty profesor
Oliver Moravčík, ktorý zhrnul svoj program do slov tradícia, efektivita a internacionalizácia. "Národnú ligu
sme ako STU vyhrali, skúsme obstáť aj vo vrcholovej európskej súťaži," vyzýva Moravčík.
Ján Glovičko osme
Môj volebný program za silnú univerzitu, prosperujúce fakulty a kvalitných absolventov je na webe.
Dušan Petráš, kandidát na rektora STU
Rektorovi STU Vladimírovi Bálešovi, rektorovi UK Františkovi Gahérovi a rektorovi EU Rudolfovi Sivákovi
sa skončí funkčné obdobie. Báleš a Gahér už nemôžu kandidovať. foto-sita
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41. Spojenie východu a západu na Dunaji

[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 28/10/2010; 43; s.: 69; eventy, spoločenská rubrika; orf]
Začiatkom októbra organizoval organizačný tím z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Paneurópskej
vysokej školy, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave –
spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou prezidenta Ivana Gašparoviča
podujatie McMa3oshka. Ako už americko-ruský názov napovedá, na konferencii v aule Ekonomickej
univerzity v Bratislave sa hovorilo o prepájaní východu a západu v slovenskom kontexte. Účastníci
diskusie zo Slovenska, Ruska a USA sa zaoberali témami vysokého školstva, podnikania a investícií,
energetickej bezpečnosti a geopolitiky. O živú diskusiu sa postaral napríklad aj veľvyslanec USA pri
OBSE Ian Kelly, poslanec NR SR Miroslav Beblavý, šéf Ruskej obchodnej a priemyselnej komory pre
Rakúsko a Slovensko Eugeny Shulika, zástupca Gazprom exportu Roald Piskopeľ či riaditeľka sekcie
stratégie na Ministerstve hospodárstva a výstavby SR Lucia Gocníková. Na neformálnu diskusiu a
zábavu sa účastníci podujatia a najmä študenti presunuli do bratislavského PKO, kde podujatie
vyvrcholilo kultúrnou šou.(orf)
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42. Univerzita oslávila výročie
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 26/10/2010; 43/2010; s.: 16; Zo spoločnosti; Redakcia]
Ekonomická univerzita na Slovensku má sedemdesiat rokov a významné výročie si devätnásteho
októbra prišli uctiť do auly Ekonomickej univerzity v Bratislave prezident SR Ivan Gašparovič,
predsedníčka vlády Iveta Radičová, minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca,
podpredseda parlamentuMilan Hort, ako aj tridsať rektorov vysokých škôl zo Slovenska a zahraničia.
Na akademickej slávnosti bolo približne štyridsať veľvyslancov a zástupcov diplomatických zborov, ako
aj mnoho absolventov a študentov. Pri tejto významnej príležitosti boli udelené zlaté medaily všetkým
doterajším rektorom Ekonomickej univerzity. Napríklad profesorovi Jurajovi Hroncovi, profesorovi
Antonovi Jurovskému, doktorovi práv Štefanovi Rehákovi, docentovi Viktorovi Pavlendovi, in memoriam,
a ďaľším významným rektorom.
V prejave súčasného rektora Ekonomickej univerzity profesora Rudolfa Siváka odznelo, že rok 2010 je
nielen rokom70. výročia vzniku, ale aj rokom, keď bola ukončená komplexná akreditácia univerzity,
ktorej história sa začala písať 1. októbra 1940. Vtedy obchodné a priemyselné komory v Bratislave, v
Banskej Bystrici av Prešove založili za výdatnej pomoci profesora Juraja Hronca Vysokú školu obchodnú
ako tretiu vysokú školu na Slovensku a položili tým základy rozvoja ekonomického vzdelania na
Slovensku. V súčasnosti má univerzita sedem fakúlt a štrnásť celouniverzitných pracovísk.
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43. 12 hodín inovácií, tímovej práce a bojov o víťazstvo
[Téma: Ekonomická univerzita; Strategie.sk; 27/10/2010; redakcia]
Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou ČSOB Finančnej skupiny
uskutoční vo štvrtok 28. októbra 2010 v hoteli Holiday Inn v Bratislave projekt ČSOB HlavaPäta na
podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Pre 20 trojčlenných tímov študentov je pripravená intenzívna 12-hodinová skúsenosť, počas ktorej budú
hľadať kreatívne postupy a inovatívne riešenia reálnych zadaní banky. Účastníkov čaká zážitok z tímovej
práce, nutnosť kooperácie pri hľadaní riešenia, príprava zaujímavej a predvedčivej prezentácie výstupov,
rozhovor s odbornou porotou.
Počas celého dňa sa im bude venovať asi 10 facilitátorov z radov manažérov a zamestnancov banky a
na záver pri prezentáciách výstupov podrobí ich riešenia hodnoteniu odborná porota zložená z TOP
manažérov banky.
Projekt nazvaný ČSOB HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady ponúka mladým
ľuďom jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje
schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business
prostredí. Na Slovensku sa bude realizovať prvýkrát pre vysokoškolských študentov.
"Jedinečnosť tohto partnerstva s ČSOB je v tom, že spoločne prinášame nový vzdelávací projekt pre
študentov vysokých škôl. Spája sa v ňom vzdelávanie a podpora talentov, zapájanie zamestnancov firmy
do samotnej realizácie a, podpora neziskovej organizácie, ktorej know how je postavené práve na
zážitkovom vzdelávaní a učení sa skúsenosťou", Marcela Havrilová, riaditeľka Junior Achievement
Slovensko.
"Pre spoluprácu s JASR sme sa rozhodli najmä preto, že ide o profesionálnu organizáciu, ktorá má s
realizáciou vzdelávacích programov značné skúsenosti. Projekt ČSOB HlavaPäta je pre nás novou
výzvou, do ktorej aktívne vstupujú v úlohe konzultantov aj naši zamestnanci. Teší nás, že projekt
študentom prinesie jedinečný zážitok a nám nové nápady a talenty, ktoré nájdu uplatnenie v našej

spoločnosti," dodala Andrea Gajdošová, špecialista pre zodpovedné podnikanie a sponzoring, ČSOB.
Študenti budú súťažiť o zaujímavé ceny: Trainee Program – part-time trojmesačná platená stáž v ČSOB,
netbooky, dvojtýždňová stáž v redakcii odborného mesačníka Stratégie, vstup na Zlatý klinec 2011 –
najvýznamnejšie podujatie v reklamnej branži, ktoré tvorí celodenný sprievodný vzdelávací program a
večerné podujatie.
Oceňovanie najlepších tímov prebehne po skončení súťaže za účasti TOP manažmentu banky a za
účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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44. HlavaPäta podporuje inovatívne myslenie
[Téma: Ekonomická univerzita; changenet.sk; 28/10/2010; Redakcia]
Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou ČSOB realizuje dnes v
Bratislave jedinečný projekt ČSOB HlavaPäta na podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Pre 20 trojčlenných tímov študentov je pripravená intenzívna 12-hodinová skúsenosť, počas ktorej budú
hľadať kreatívne postupy a inovatívne riešenia reálnych zadaní banky. Účastníkov čaká zážitok z tímovej
práce, nutnosť kooperácie pri hľadaní riešenia, príprava zaujímavej a predvedčivej prezentácie výstupov,
rozhovor s odbornou porotou.
Počas celého dňa sa im bude venovať asi 10 facilitátorov z radov manažérov a zamestnancov banky a
na záver pri prezentáciách výstupov podrobí ich riešenia hodnoteniu odborná porota zložená z TOP
manažérov banky.
Projekt nazvaný ČSOB HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady ponúka mladým
ľuďom jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje
schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business
prostredí. Na Slovensku sa bude realizovať prvýkrát pre vysokoškolských študentov.
"Jedinečnosť tohto partnerstva s ČSOB je v tom, že spoločne prinášame nový vzdelávací projekt pre
študentov vysokých škôl. Spája sa v ňom vzdelávanie a podpora talentov, zapájanie zamestnancov firmy
do samotnej realizácie a, podpora neziskovej organizácie, ktorej know how je postavené práve na
zážitkovom vzdelávaní a učení sa skúsenosťou", Marcela Havrilová, riaditeľka Junior Achievement
Slovensko.
"Pre spoluprácu s JASR sme sa rozhodli najmä preto, že ide o profesionálnu organizáciu, ktorá má s
realizáciou vzdelávacích programov značné skúsenosti. Projekt ČSOB HlavaPäta je pre nás novou
výzvou, do ktorej aktívne vstupujú v úlohe konzultantov aj naši zamestnanci. Teší nás, že projekt
študentom prinesie jedinečný zážitok a nám nové nápady a talenty, ktoré nájdu uplatnenie v našej
spoločnosti," dodala Andrea Gajdošová, špecialista pre zodpovedné podnikanie a sponzoring, ČSOB.
Študenti budú súťažiť o zaujímavé ceny: Trainee Program – part-time trojmesačná platená stáž v ČSOB,
netbooky, dvojtýždňová stáž v redakcii odborného mesačníka Stratégie, vstup na Zlatý klinec 2011 –
najvýznamnejšie podujatie v reklamnej branži, ktoré tvorí celodenný sprievodný vzdelávací program a
večerné podujatie.
Oceňovanie najlepších tímov prebehne po skončení súťaže za účasti TOP manažmentu banky a za
účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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45. Zmeňte sa z manažéra na lídra - svetový biznis expert Brian Tracy príde na
Slovensko!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 27/10/2010; PR článok]
BRATISLAVA - Jeden človek, 6 kontinentov, 55 krajín, 1000 spolupracujúcich spoločností, 4000
vystúpení, viac ako 5 miliónov vyškolených osobností – to je v číslach jeden z najuznávanejších
svetových korporátnych trénerov. Brian Tracy totiž manažérov pretvára na úspešných lídrov. Líderstvo je
jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý predurčuje úspech v podnikaní.
Príležitosť osvojiť si mimoriadne efektívne znalosti úspešného vedenia firmy majú vôbec po prvýkrát aj
slovenskí manažéri. Už 25. novembra 2010 Brian Tracy vystúpi v Aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave so svojím špeciálne pripraveným seminárom "Umenie výnimočného vodcu." Nijaké
abstraktné koncepty, nijaké akademické teórie – osvojte si účinné pravidlá, konkrétne tipy a usmernenia
od autora svetovo najpredávanejšieho programu time-managementu.
Kto je Brian Tracy?
Brian Tracy je vo svete považovaný za významného odborníka, ktorý sa viac ako 40 rokov venuje
rozvoju ľudských zdrojov a rozvoju osobnej efektivity. Na jeho seminároch sa každoročne zúčastňujú
státisíce ľudí. Pomáha vedúcim predstaviteľom svetových korporácií ako IBM, Ford, Hewlett Packard,

Pepsi, Siemens a mnohým ďalším. Je zakladateľom Brian Tracy University, najväčšieho online
vzdelávacieho centra určeného pre náročných podnikateľov, ktoré pôsobí v 32 krajinách. Vytvoril viac
ako 500 školiacich programov, čo sa mu podarilo ako jedinému školiteľovi v histórii a prostredníctvom
ktorých pokrýva celé spektrum ľudskej aj podnikovej výkonnosti. Je autorom 49 kníh, ktoré boli
preložené do 36 jazykov a predávajú sa v 52 krajinách sveta.
Brian Tracy na Slovensku
Po prvýkrát na Slovensku Brian Tracy predstaví svoj program vyvinutý na základe 30 ročných skúsenosti
získaných v rámci konzultácii s TOP manažmentom svetových spoločností. Seminár "Umenie
výnimočného vodcu" účastníkom ponúka konkrétne stratégie:
ako určiť najvhodnejší štýl vedenia pre každú situáciu
ako správne motivovať a nastavovať obchodné ciele a úlohy
ako si vybrať a udržať najlepších ľudí
ako nájsť lukratívne príležitosti a prosperovať aj v nepriaznivých časoch
ako efektívne pracovať s vlastným časom
+ ďalšie osvedčené zásady vedenia firmy
Kedy a kde:
Celodenný seminár "Umenie výnimočného vodcu" sa uskutoční dňa 25.11.2010 v Aule Ekonomickej
univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave. Vstupenky sú v predaji na www.tajomstvo-uspechu.sk,
kde nájdete aj všetky potrebné informácie.
Foto: Brian Tracy International, ZDROJ - PR článok
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46. Zmeňte sa z manažéra na lídra. Brian Tracy príde na Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 27/10/2010; red]
Jeden človek, 6 kontinentov, 55 krajín, 1000 spolupracujúcich spoločností, 4000 vystúpení, viac ako 5
000 000 vyškolených osobností - to je v číslach jeden z najuznávanejších svetových korporátnych
trénerov.
Brian Tracy totiž manažérov pretvára na úspešných lídrov. Líderstvo je jeden z rozhodujúcich faktorov,
ktorý predurčuje úspech v podnikaní.
Príležitosť osvojiť si mimoriadne efektívne znalosti úspešného vedenia firmy majú vôbec po prvýkrát aj
slovenskí manažéri. Už 25. novembra 2010 Brian Tracy vystúpi v Aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave so svojím špeciálne pripraveným seminárom "Umenie výnimočného vodcu." Nijaké
abstraktné koncepty, nijaké akademické teórie - osvojte si účinné pravidlá, konkrétne tipy a usmernenia
od autora svetovo najpredávanejšieho programu time-managementu.
Kto je Brian Tracy
Brian Tracy je vo svete považovaný za významného odborníka, ktorý sa viac ako 40 rokov venuje
rozvoju ľudských zdrojov a rozvoju osobnej efektivity. Na jeho seminároch sa každoročne zúčastňujú
státisíce ľudí. Pomáha vedúcim predstaviteľom svetových korporácií ako IBM, Ford, Hewlett Packard,
Pepsi, Siemens a mnohým ďalším. Je zakladateľom Brian Tracy University, najväčšieho online
vzdelávacieho centra určeného pre náročných podnikateľov, ktoré pôsobí v 32 krajinách. Vytvoril viac
ako 500 školiacich programov, čo sa mu podarilo ako jedinému školiteľovi v histórii a prostredníctvom
ktorých pokrýva celé spektrum ľudskej aj podnikovej výkonnosti. Je autorom 49 kníh, ktoré boli
preložené do 36 jazykov a predávajú sa v 52 krajinách sveta.
Brian Tracy na Slovensku
Po prvýkrát na Slovensku Brian Tracy predstaví svoj program vyvinutý na základe 30 ročných skúsenosti
získaných v rámci konzultácii s TOP manažmentom svetových spoločností. Seminár "Umenie
výnimočného vodcu" účastníkom ponúka konkrétne stratégie
red
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47. Nórsky kráľ víta spoluprácu oboch krajín
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:30; 27/10/2010; Správy STV; Z domova; Magda Tóth
Želeňáková]
Vlado Vondrák, moderátor STV: "Otázka zodpovedného podnikania, zvyšovanie produktivity firiem a
spolupráca nórskych podnikateľov so slovenskými univerzitami, tieto témy dominovali na ekonomickom
fóre, ktorý dnes otvoril nórsky kráľ Harald V."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Podľa nórskeho kráľa Haralda V. majú obe krajiny veľkú
možnosť vzájomne si vymieňať obchodné skúsenosti."

Harald V. nórsky kráľ: "Dôležité je, aby sme dokázali bojovať s korupciou a dbali v podnikaní na
dodržiavanie ľudských práv."
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Si treba uvedomiť, že podnikateľ a zamestnanec sú spojité nádoby. Ak
nefunguje jedno, nemôže fungovať druhé."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Slováci by mali podľa nórskeho podnikateľa aj napriek
všetkým pozitívam niektoré veci zlepšiť."
Kim Schliekelmann, NOR-WAY: "Mali by sa naučiť, že termíny sú termíny a dohody sú dohody."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Dôležitá je pre Slovensko aj spolupráca v oblasti energetiky."
Juraj Miškov, minister hospodárstva a výstavby SR (SaS): "Budem mať snahu presvedčiť aj ďalších
nórskych investorov, aby prišli na Slovensko a investovali."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Pozoruhodná a inšpiratívna je spolupráca v
Nórsku medzi podnikateľskými subjektami a vysokými školami z hľadiska podpory riešenia výskumných
vzdelávacích projektov."
Einar Eriksen, NCE Halden, zástupca 20 firiem z Nórska: "Chceme, aby vaši študenti prišli k nám, aby
sme im mohli odovzdať naše skúsenosti z oblasti energetiky."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Vlády oboch krajín chcú vytvárať moderné podnikateľské
prostredie s podporou inovácií. Zároveň Slovensko sa chce podľa slov Juraja Miškova už v najbližších
rokoch priblížiť k Nórsku, ktoré je známe nízkou mierou korupcie."
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48. Rektor Ekonomickej univerzity kandiduje sám
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 29/10/2010; s.: 4; Spravodajstvo; Ján Glovičko]
Rudolfa Siváka obviňujú, že nechal vyplatiť odmenu študentom, ktorí volia nového rektora. Ten to
odmieta.
Bratislava. Rektorom najväčšej ekonomickej školy na Slovensku, Ekonomickej univerzity v Bratislave,
chce byť jediný človek. Doterajší rektor Rudolf Sivák. Sivákov protikandidát profesor Peter Baláž pred
dvoma dňami odstúpil. Akademický senát tak bude koncom roka rozhodovať, či aj na ďalšie štyri roky
podporí Siváka, alebo budú nové voľby. "Každý, kto spĺňa podmienky, sa mohol prihlásiť, a každý, kto sa
prihlásil, môže odstúpiť. Ďalší komentár z mojej strany nie je potrebný. Nepoznám dôvod jeho
rozhodnutia a ani som s ním o tom nehovoril," hovorí Sivák.
Študentov voličov odmenili
Na včerajšom predstavení Sivákovi jeho kolegovia z univerzity vyčítali, že väčšina zo študentskej časti
Akademického senátu dostala od rektora pred niekoľkými mesiacmi finančnú odmenu. Potvrdil to aj
predseda senátu Andrej Dupaľ. Priznal, že škola odmenila aj jeho. Miesto v senáte je pritom čestné bez
nároku na odmenu. Obvinenia rektor Sivák označil za "znôšku neprávd, pochybností a otáznikov".
"Spýtajte sa pána rektora, pretože ja s týmito vecami nemám nič spoločné," vyhýbal sa Dupaľ odpovedi
na otázku, prečo študenti dostali peniaze. Povedal, že škola im ich vyplatila vo februári tohto roka "za
prácu v Akademickom senáte a v študentskom parlamente". Dupaľ priznal, že dostal 900 eur. Vraj za
štyri roky.
Rektor tvrdí, že nevedel
Rektor odmeny pre členov senátu osem mesiacov pred voľbami poprel. "Ja ani o tom neviem. Ak boli
vyplatené nejaké odmeny študentom, tak to bolo v súlade so štipendijným poriadkom," povedal Sivák.
"Bolo to ako motivačné štipendium za mimoriadne prínosy v oblasti študentských aktivít," povedal zasa
podpredseda senátu za študentskú časť Michal Brčák. Rektora spochybnili aj po tom, ako sa bránil
medzinárodnou akceptáciou školy, či kontaktmi so zahraničím. Jeden z bývalých rektorov Juraj Stern ho
vyzval, aby odpovedal po anglicky. Sivák sa vtedy zadíval do papierov. "Nepokladal som za vhodné na
zhromaždení, kde sa predstavuje rektor, aby som dokazoval svoju spôsobilosť. Lebo to nie je o tom, či
dokážem povedať desať viet v angličtine," povedal Sivák. Tvrdí, že nečítal, iba hľadal informácie v
podkladoch.

Ján Glovičko
Rektor Rudolf Sivák kandiduje opäť. foto-sita
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49. Nórsky kráľovský pár na Slovensku
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 27/10/2010; Správy STV o 16:00; Z domova; M.
Tóth Želeňáková]
MODERATOR: Zuzana Závodská, Viliam Stankay
HOSTIA:
Zuzana Závodská, moderátorka STV 1: "Dobrý deň, pozrite si prehľad toho, čo sa udialo doma i v
zahraničí."
Viliam Stankay, moderátor STV 1: "Nech sa vám Správy o 16:00 príjemne sledujú."
Zuzana Závodská, moderátorka STV 1: "Nórsky kráľ Harald V., ktorý je spolu s kráľovnou Sonjou v
týchto dňoch na návšteve Slovenska, otvoril dnes v Bratislave Slovensko-nórske ekonomické fórum.
Témou bola aj spolupráca medzi nórskymi podnikateľmi a našimi vysokými školami."
M. Tóth Želeňáková, redaktorka STV 1: "Slovensko už mnohí podnikatelia z Nórska dôverne poznajú aj
ako stabilnú krajinu s vysoko kvalifikovanou pracovnou silou. Jeden z nich pôsobí u nás už 9 rokov,
hľadá lekárov pre škandinávske nemocnice a vyváža naše okná do Nórska, ich kvalita a dobrá cena
oslovili tamojšie obchodné siete. Slováci podľa podnikateľa aj napriek všetkým pozitívam musia niektoré
veci zdokonaliť."
Natočené:
Kim Schliekelmann, NOR-VAY: "Mali by sa naučiť, že termíny sú termíny a dohody sú dohody, lebo
veľmi ťažko niečo dohodnúť a potom to dostať na termín."
**********
M. Tóth Želeňáková, redaktorka STV 1: "Pre Slovensko je dôležitá aj spolupráca medzi nórskymi
podnikateľskými subjektmi a našimi vysokými školami."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľmi pozitívne hodnotíme možnosť, ktorú
vytvára nórsky fond pre študentov a učiteľov na Slovensku z hľadiska možností absolvovať stáže."
Einar Eriksen, NCE Halden, zástupca 20 firiem z Nórska: "Chceme, aby vaši študenti prišli k nám, aby
sme im mohli odovzdať naše skúsenosti z oblasti energetiky."
Harald V., nórsky kráľ: "Myslím si, že máme obrovskú šancu vymieňať si vzájomné obchodné
skúsenosti. Dôležité je, aby sme dokázali bojovať s korupciou a dbali v podnikaní na dodržiavanie
ľudských práv."
**********
M. Tóth Želeňáková, redaktorka STV 1: "Návšteve nórskeho kráľovského páru sa budeme venovať aj vo
večerných správach."
Pripravila: M. Tóth Želeňáková
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50. Rektor Ekonomickej univerzity kandiduje sám
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 29/10/2010; Z domova; Ján Glovičko]
Rudolfa Siváka obviňujú, že nechal vyplatiť odmenu študentom, ktorí volia nového rektora. Ten to
odmieta.
BRATISLAVA. Rektorom najväčšej ekonomickej školy na Slovensku, Ekonomickej univerzity v
Bratislave, chce byť jediný človek. Doterajší rektor Rudolf Sivák.

Sivákov protikandidát profesor Peter Baláž pred dvoma dňami odstúpil. Akademický senát tak bude
koncom roka rozhodovať, či aj na ďalšie štyri roky podporí Siváka, alebo budú nové voľby.
"Každý, kto spĺňa podmienky, sa mohol prihlásiť, a každý, kto sa prihlásil, môže odstúpiť. Ďalší komentár
z mojej strany nie je potrebný. Nepoznám dôvod jeho rozhodnutia a ani som s ním o tom nehovoril,"
hovorí Sivák.
Študentov voličov odmenili
Na včerajšom predstavení Sivákovi jeho kolegovia z univerzity vyčítali, že väčšina zo študentskej časti
Akademického senátu dostala od rektora pred niekoľkými mesiacmi finančnú odmenu. Potvrdil to aj
predseda senátu Andrej Dupaľ. Priznal, že škola odmenila aj jeho. Miesto v senáte je pritom čestné bez
nároku na odmenu.
Obvinenia rektor Sivák označil za "znôšku neprávd, pochybností a otáznikov".
"Spýtajte sa pána rektora, pretože ja s týmito vecami nemám nič spoločné," vyhýbal sa Dupaľ odpovedi
na otázku, prečo študenti dostali peniaze. Povedal, že škola im ich vyplatila vo februári tohto roka "za
prácu v Akademickom senáte a v študentskom parlamente". Dupaľ priznal, že dostal 900 eur. Vraj za
štyri roky.
Rektor tvrdí, že nevedel
Rektor odmeny pre členov senátu osem mesiacov pred voľbami poprel. "Ja ani o tom neviem. Ak boli
vyplatené nejaké odmeny študentom, tak to bolo v súlade so štipendijným poriadkom," povedal Sivák.
"Bolo to ako motivačné štipendium za mimoriadne prínosy v oblasti študentských aktivít," povedal zasa
podpredseda senátu za študentskú časť Michal Brčák.
Rektora spochybnili aj po tom, ako sa bránil medzinárodnou akceptáciou školy, či kontaktmi so
zahraničím. Jeden z bývalých rektorov Juraj Stern ho vyzval, aby odpovedal po anglicky. Sivák sa vtedy
zadíval do papierov.
"Nepokladal som za vhodné na zhromaždení, kde sa predstavuje rektor, aby som dokazoval svoju
spôsobilosť. Lebo to nie je o tom, či dokážem povedať desať viet v angličtine," povedal Sivák. Tvrdí, že
nečítal, iba hľadal informácie v podkladoch.
Rektorom UK chcú byť len prírodovedci
BRATISLAVA. Novým rektorom Univerzity Komenského chcú byť len pedagógovia prírodných vied.
Humanitné fakulty nenominovali nikoho.
Najväčšie šance má prorektorka a biochemička Marta Kollárová, ktorú navrhli rektor František Gahér a
piati dekani vrátane šéfa Lekárskej fakulty Petra Labaša. Ak Kollárová vyhrá, z Gahéra sa môže stať
prorektor.
Z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky kandiduje dekan Ján Boďa. Časť Prírodovedeckej fakulty
podporila profesora Karola Mičietu, druhá vrátane časti akademickej obce z iných fakúlt,
podporuje profesora Vladimíra Šuchu.
(jgl)
Ján Glovičko
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51. Zmeňte sa z manažéra na lídra - svetový biznis expert Brian Tracy príde na
Slovensko!
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 25/10/2010; PR]
Jeden človek, 6 kontinentov, 55 krajín, 1000 spolupracujúcich spoločností, 4000 vystúpení, viac ako 5
000 000 vyškolených osobností – to je v číslach jeden z najuznávanejších svetových korporátnych
trénerov. Brian Tracy totiž manažérov pretvára na úspešných lídrov. Líderstvo je jeden z rozhodujúcich
faktorov, ktorý predurčuje úspech v podnikaní.
Príležitosť osvojiť si mimoriadne efektívne znalosti úspešného vedenia firmy majú vôbec po prvýkrát aj
slovenskí manažéri. Už 25. novembra 2010 Brian Tracy vystúpi v Aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave so svojím špeciálne pripraveným seminárom "Umenie výnimočného vodcu." Nijaké
abstraktné koncepty, nijaké akademické teórie – osvojte si účinné pravidlá, konkrétne tipy a usmernenia
od autora svetovo najpredávanejšieho programu time-managementu.

Kto je Brian Tracy?
Brian Tracy je vo svete považovaný za významného odborníka, ktorý sa viac ako 40 rokov venuje
rozvoju ľudských zdrojov a rozvoju osobnej efektivity. Na jeho seminároch sa každoročne zúčastňujú
státisíce ľudí. Pomáha vedúcim predstaviteľom svetových korporácií ako IBM, Ford, Hewlett Packard,
Pepsi, Siemens a mnohým ďalším. Je zakladateľom Brian Tracy University, najväčšieho online
vzdelávacieho centra určeného pre náročných podnikateľov, ktoré pôsobí v 32 krajinách. Vytvoril viac
ako 500 školiacich programov, čo sa mu podarilo ako jedinému školiteľovi v histórii a prostredníctvom
ktorých pokrýva celé spektrum ľudskej aj podnikovej výkonnosti. Je autorom 49 kníh, ktoré boli
preložené do 36 jazykov a predávajú sa v 52 krajinách sveta.
Brian Tracy v súvislosti s dôležitosťou motivácie vysvetľuje: "Priemerný zamestnanec pracuje na 5%
svojich schopností a možností. To znamená, že spoločnosti vyhadzujú ročne milióny eur. Naučte ich
zvýšiť ich výkon naplno. Motivácia je pravidlo pre produktivitu zamestnancov. Bez nej neprebieha nič
správne a na čas. Pravda je, že vy, lídri, máte silu revitalizovať a obnoviť tie najslabšie tímy."
Brian Tracy na Slovensku
Po prvýkrát na Slovensku Brian Tracy predstaví svoj program vyvinutý na základe 30 ročných skúsenosti
získaných v rámci konzultácii s TOP manažmentom svetových spoločností. Seminár "Umenie
výnimočného vodcu" účastníkom ponúka konkrétne stratégie:
ako určiť najvhodnejší štýl vedenia pre každú situáciu,
ako správne motivovať a nastavovať obchodné ciele a úlohy,
ako si vybrať a udržať najlepších ľudí,
ako nájsť lukratívne príležitosti a prosperovať aj v nepriaznivých časoch,
ako efektívne pracovať s vlastným časom,
+ ďal šie osvedčené zásady vedenia firmy.
Kedy a kde
Celodenný seminár "Umenie výnimočného vodcu" sa uskutoční dňa 25.11.2010 v Aule Ekonomickej
univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave. Vstupenky sú v predaji na www.tajomstvo-uspechu.sk,
kde nájdete aj všetky potrebné informácie.
Organizátor
Hlavným organizátorom podujatia je spoločnosť Smart Thinkin´Office, za ktorou stoja hlavne dve mená Michal Kováč a Andrej Prázdnovský. Podnikatelia, ktorí sa dlhodobo venujú problematike osobného
rozvoja, motivácie a coachingu. Vďaka nim mali stovky slovenských, ale aj zahraničných účastníkov
možnosť spoznať Pravidlá úspechu Jacka Canfielda, špičkového motivátora, spoluautora bestselleru
Slepačia polievka pre dušu. Ich vízia a cieľ je pre Slovensko získať najzvučnejšie mená tejto oblasti a
umožniť tak aj nášmu publiku zoznámiť sa s tematikou osobného a profesného rozvoja a dosiahnuť tak
splnenie svojich cieľov.
PR článok
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52. Univerzity volia rektorov. Kandiduje aj plagiátor
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 25/10/2010; Z domova; Ján Glovičko]
Slovenská technická univerzita vyberá nového šéfa už dnes. O funkciu sa uchádza aj Dušan Petráš,
ktorý sa ospravedlňoval za plagiátorstvo.
BRATISLAVA. Rok 2010 nie je supervolebným rokom iba v politike, ale aj na vysokých školách.
Akademické senáty do Vianoc zvolia nových dekanov fakúlt a rektorov na najväčších slovenských
univerzitách.
Meno nového rektora najstaršej a najväčšej vysokej školy, Univerzity Komenského, bude známe 10.
novembra. František Gahér nemôže po dvoch obdobiach vo funkcii kandidovať.
V piatok sa zase predstavia kandidáti na šéfa najväčšej ekonomickej školy - Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Najväčšia slovenská technická univerzita si volí nového rektora už dnes. Súčasný rektor STU Vladimír
Báleš zastával funkciu dve volebné obdobia a podobne ako Gahér, ani on nemôže podľa
vysokoškolského zákona viac kandidovať.
Musel sa ospravedlniť
Bálešovým nástupcom chcú byť štyria profesori zo školy. Dvaja z nich sú v súčasnosti prorektormi
univerzity, jeden dekanom fakulty. Medzi kandidátmi je aj prorektor Dušan Petráš, ktorý sa v roku 2008
musel ospravedlniť v odbornom časopise Projekt-Stavba za to, že v jednej z jeho prác "nebola použitá
presná forma citovania pri citáciách z diel a knižných publikácií".

Na forme ospravedlnenia a vyplatení nákladov na súdne trovy sa Petráš dohodol až po dvoch rokoch
trvania súdneho sporu.
V piatok Petráš nedvíhal telefón, na SMS správu s otázkou prečo sa rozhodol kandidovať, odpovedal
stručne a vypol si mobil. "Môj volebný program za silnú univerzitu, prosperujúce fakulty a kvalitných
absolventov je na webovej stránke STU a bol verejne prezentovaný akademickej obci 18. októbra 2010.
Prajem vám príjemný víkend," napísal v správe Petráš.
"Prepáčte, ale vzhľadom na to, že sa uskutočnilo mimosúdne vyrovnanie pracovníkov, ktorých som v
súdnom spore zastupovala, sa k danej veci nechcem vyjadrovať," odpísala Zuzana Sternová z kolektívu
autorov, od ktorých Petráš prevzal exkluzívne materiály bez ich súhlasu a citovania.
A čo ostatní?
"Dnes máme 25-tisíc študentov v Česku a to sú tí lepší. Niektorých musíme dostať späť, lebo inak nám
budú chýbať. Dostaneme ich späť len vtedy, ak im ponúkneme niečo viac," povedal o svojej vízii pre
školu ďalší z kandidátov, profesor Peter Ballo. Z STU chce vybudovať kvalitnú značku, zamerať sa chce
aj na verejnosť.
"Chcel by som naplniť predsavzatie vlády, aby malo Slovensko univerzitu v TOP 500 univerzitách sveta.
To sa dá iba vtedy, ak efektívne využijeme pedagogickú činnosť, medzinárodnú spoluprácu a
štrukturálne fondy," povedal o svojej predstave profesor František Janíček, ktorý je prorektorom STU pre
rozvoj.
Štvrtým kandidátom je dekan Materiálovotechnologickej fakulty profesor Oliver Moravčík, ktorý zhrnul
svoj program do slov tradícia, efektivita a internacionalizácia. "Národnú ligu sme ako STU vyhrali,
skúsme obstáť aj vo vrcholovej európskej súťaži," vyzýva Moravčík.
Ján Glovičko
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53. Slováci pozerajú na Afganistan povrchne
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 22/10/2010; Juraj Podolan]
Mozaiku pohľadov a vízií na problematiku zapojenia Slovenska do misie Medzinárodných
bezpečnostných podporných síl v Afganistane (ISAF) sa podarilo vyskladať účastníkom diskusného fóra
"Afghanistan – Mission Review".
BRATISLAVA 22. októbra (WBN/PR) - Súčasný prístup západných krajín k stabilizácii Afganistanu
nezaručí krajine mier a rozvoj. Predpokladom pre zlepšenie podmienok v krajine je postupné
odstraňovanie bariér vo vzájomnej komunikácii potrieb medzi Afgancami a Západom. Zhodli sa na tom
slovenskí experti a predstavitelia afganskej diaspóry v diskusii v netradičnom formáte, ktorá sa
uskutočnila vo štvrtok 21. októbra v Bratislave.
Mozaiku pohľadov a vízií na problematiku zapojenia Slovenska do misie Medzinárodných
bezpečnostných podporných síl v Afganistane (ISAF) sa podarilo vyskladať účastníkom diskusného fóra
"Afghanistan – Mission Review" organizovaného Euroatlantickým centrom, Zastúpením Európskej
komisie na Slovensku a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, s podporou Sekcie verejnej
diplomacie NATO. Diskusiu uviedla krátka dokumentárna snímka, ktorá zhodnotila doterajší vývoj misie.
Presvedčenie o demokracii ako o správnej ceste pre Afganistan v úvode vyjadril Jaan Zaher, prezident
Svetovej organizácie afganských profesionálov. Procesu demokratizácie však musí predchádzať boj
proti hladu a chudobe, odstránenie negramotnosti a nezamestnanosti a odzbrojenie obyvateľstva. Do
toho času bude pôsobenie misie ISAF na udržanie mieru v krajine, ako dodal, nevyhnutné.
"Slovensko nepozná Afganistan," upozornil z pohľadu bývalého novinára a hovorcu rezortu zahraničia
Peter Stano, "ak áno, tak to sú zväčša informácie médií z druhej či tretej ruky." Práve vzájomné
poznanie hodnôt, potrieb, schopností a nedostatkov umožní identifikovať oblasti, kde môže Západ v
procese obnovy Afganistanu efektívnejšie pomôcť. Realizovať to podľa neho môže najmä
prostredníctvom cielených rozvojových programov mimovládnych organizácií.
Podplukovník Jozef Kotas, veliteľ slovenského kontingentu v Afganistane v rokoch 2008 – 2009 z
osobnej skúsenosti s príslušníkmi Afganskej národnej armády sprostredkoval ich pocity únavy z troch
desaťročí trvajúcej vojny a túžbu po mieri a bezpečnosti. Potvrdil kritické slová afganskej filmovej
režisérky žijúcej na Slovensku Saahry Karimi, ktorá navyše apelovala na úprimný a zodpovedný prístup

západu k afganskému ľudu.
Aj pre slovenské spoločnosti vidí podplukovník Kotas v Afganistane priestor pre vyššiu mieru uplatnenia
– najmä v oblasti rekonštrukčných kontraktov a budovania infraštruktúry. Diskutujúci sa zhodli na veľkom
potenciáli pre investície a obchod slovenských podnikateľských subjektov v Afganistane; rovnako boli
identifikované aj príčiny ich absencie. Z diskusie vyplynulo, že na strane slovenských podnikateľov
existuje strach, miera informovanosti o príležitostiach na obidvoch stranách je nízka a chýba priame
diplomatické zastúpenie.
Podujatie "Afghanistan – Mission Review" načrtlo zložitosť a problematickosť riešenia aktuálnej situácie
v Afganistane. Nieslo sa však v duchu nádeje na bezpečnosť, stabilitu a prosperitu krajiny.
Mimovládna organizácia Euroatlantické centrum (EAC) už desiaty rok aktívne pôsobí v oblasti
zahraničnej a bezpečnostnej politiky na Slovensku, jej aktivity často krát presahujú aj hranice krajiny.
Dôkazom toho bol spoločný projekt nádejnej generácie mladých ľudí z Maďarska a Slovenska, ktorí sa
na jar roku 2009 zišli v mestách Komárno a Komárom aby otvorili "novú kapitolu" vo vzájomných
vzťahoch. EAC bolo za túto aktivitu ocenené Nadáciou Euractiv a prevzalo si medzinárodnú cenu za
akademický prínos v Európskom parlamente na jeseň 2009.
Podujatie "Afghanistan – Mission Review" sa konalo v rámci cyklu diskusných fór National Security Table
IV, cieľom ktorých je vytvoriť priestor pre kritickú diskusiu na netradičné témy a tak zvyšovať verejnú
informovanosť o zahraničnopolitickom a bezpečnostnom dianí v SR – netradičným spracovaním tém a
jednoduchšou rétorikou. Z cyklu v mesiacoch november a december EAC uvedie diskusie o energetickej
a environmentálnej bezpečnosti či úspešného projektu zabezpečenia východnej hranice schengenského
priestoru. Veľmi pozitívne bolo hodnotené aj podujatie pod názvom "Mission Counter-Piracy" k téme
pirátstva na brehoch Somálska z júna 2010.
Informácie poskytol Juraj Podolan, Euroatlantické centrum
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54. Šurany sa zaradili medzi univerzitné mestá
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny - Naše Novosti; 25/10/2010; 42/2010; s.: 5; Školy;
MIROSLAV ANTONI]
OTVORIU HISTORICKY PRVÝ AKADEMICKÝ ROK
Trinásteho októbra v spoločenskom dome slávnostne otvorili akademický rok na konzultačnom
pracovisku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity (NH EU) Bratislava. V Šuranoch
otvorila štúdium odboru verejná správa a regionálny rozvoj.
ŠURANY. Na oficiálne otvorenie prišla reprezentácia akademických funkcionárov, aká sa nevidí často:
rektor EU Rudolf Sivák, dekan NH EU Ján Lisý a prodekanka pre vzdelávaciu činnosť Erika
Pastoráková.
Akreditovali sedem odborov
Ako povedal rektor R. Sivák, pedagogické pracovisko v Šuranoch otvárajú v čase 70. výročia vzniku
predchodcu súčasnej Ekonomickej univerzity. Dnes je EU počtom študentov najvýznamnejšou
vzdelávacou ustanovizňou v oblasti ekonómie a menežmentu na Slovensku. Štúdium v 69
akreditovaných odborov na troch stupňoch vysokoškolského štúdia doteraz ukončilo vyše 72-tisíc
absolventov. Dekan NH EU a niekdajší absolvent šurianskeho gymnázia Ján Lisý spomenul časy, kedy
každé ráno spústa študentov smerovala k vlakom a autobusom zo Šurian za vzdelaním. "Dnes ich je
menej, ale majú o to viac ambícií," povedal. "Šurany sú dnes univerzitným mestom, kde si môžu
pozdvihnúť vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň. Rozbehli sme program verejná správa a regionálny
rozvoj, pre toto pracovisko však máme akreditované aj programy zamerané na financie, investovanie,
bankovníctvo, národné hospodárstvo, sociálny rozvoj, ekonomickú žurnalistiku. Môžeme ich v Šuranoch
spustiť bez obáv, že by ich študentom nepriznali titul," dodal.
Majú vyše tisíc stredoškolákov
Primátor Imrich Várady pripomenul, že o ustanovenie vysokej školy sa predstavitelia mesta snažili počas
predchádzajúcich desaťročí. Rozhodujúcim dátumom bol október 2009.Vtedy dekan EU mestu oznámil,
že na základe komplexnej akreditácie EU Bratislava, o ktorej rozhodol vtedajší minister školstva Ján
Mikolaj, bolo NH EU Bratislava priznané právo uskutočňovať niekoľko študijných programov, ktorých
súčasťou je aj študijný program verejná správa a regionálny rozvoj dennou aj externou formou. Primátor

poďakoval všetkým, ktorí sa o úspech pričinili - osobitne zástupcom EU a Františkovi Tamašovičovi,
riaditeľovi Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch, kde zriadili akademické pracovisko. "Dnešný
krok ocení možno až história a pokolenia tých, ktorí tu dnes sedia," oslovil mladých poslucháčov v
hľadisku spoločenského domu F. Tamašovič. "Šurany boli vždy mestom mladých, študuje tu približne 1
200 stredoškolákov. Chceme, aby ste vy v tomto dlhodobom projekte pokračovali."
Prišli až z Levického okresu
"Pracujem vo verejnej správe a chcela by som si zvýšiť vzdelanie," povedala pre MY Mária z Levíc. Zo
susedného okresu bude dochádzať aj čerstvá maturantka Dominika, pre ktorú bolo hlavným kritériom, že
vysoká škola je relatívne blízko. Najbližšie to bude mať Simona zo Šurian, ktorá sa pre tunajšiu vysokú
školu rozhodla po absolvovaní hotelovej akadémie. "Ekonomika ma bavila a je to priamo v meste.
Hodlám ju aj skončiť a potom mám vyššie ambície než začínať niekde ako čašníčka," povedala.
MIROSLAV ANTONI
Prváčky Zľava Simona, Dominika a Mária na otvorení prvého akademického roka. FOTO: (MA)
Otvorenie Zľava F. Tamašovič, J. Lisy, E. Pastoráková, R. Slváka I. Várady. FOTO: (MA)
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55. Kauza "WikiLeaks"
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 21: 50; 25/10/2010; Správy a komentáre; Ľ. Huďo]
MODERÁTOR: Maroš Stano
HOSTIA: František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave
Maroš Stano, moderátor: "Nové odhalenia o vojne v Iraku neotriasajú len irackou vládou. Americké
dokumenty, ktoré zverejnila stránka WikiLeaks, vyvolávajú diplomatické napätie a úvahy o smerovaní
žurnalistiky. Irak aj USA sa boja, že pôvodne tajné informácie ohrozia bezpečnosť viacerých ľudí. Na
druhej strane však verejnosť žiada vysvetlenie."
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Internetová stránka WikiLeaks zverejnila takmer 400 tisíc záznamov americkej
armády. Väčšinu z nich napísali vojaci v teréne. Podrobne píšu o každodennom krviprelievaní v Iraku od
invázie v roku 2003. Spomínajú mučenie zadržaných osôb irackými silami, sektárske popravy a
strieľanie amerických vojakov do civilistov na kontrolných stanovištiach."
Natočené:
Omar, obyvateľ Bagdadu: "Neviem do akej miery sú zverejnené materiály dôveryhodné, ale tu sa diali
také veci, že tí, ktorí ich páchali, museli mať podporu z najvyšších miest."
***********
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Internetový portál WikiLeaks vstúpil do mediálnej vojny s americkým
ministerstvom obrany. Ocitli sa v nej aj vlády a médiá. OSN vyzvala amerického prezidenta Baracka
Obamu, aby záležitosť preveril. Na Washington naliehajú aj zástupcovia ľudskoprávnych organizácií
Amnesty International a Human Right Watch."
Natočené:
Jawad Al-Bolani, iracký minister vnútra: "Vyšetrovacie výbory venujú prípadom násilia mimoriadnu
pozornosť, pretože u nás nikto nesmie stáť nad zákonom."
************
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Zaskočená verejnosť žiada vysvetlenie, ale americké oficiálne miesta zatiaľ
škandál podrobne nekomentovali. Pentagon neustále obviňuje stránku WikiLeaks z ohrozovania
bezpečnosti amerických vojakov a žiada stiahnuť ukoristené materiály."
Natočené:
David Service, americká armáda: "Únik informácií môže ohroziť našich vojakov i spojencov. No v Iraku si
zvyknete na to, že tu panuje kultúra násilia."
************
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Zástupcovia WikiLeaks oznámili, že čoskoro zverejnia 15 tisíc tajných
dokumentov americkej armády o afgánskej vojne."
Pripravil: Ľ. Huďo
Maroš Stano, moderátor: "Pokračujeme rozhovorom v štúdiu, pozvanie prijal František Škvrnda z Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Vitajte."

František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: " Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor: " Takže dokumenty o vojnovom konflikte v Iraku sú tajné, sú ich stovky tisíc,
400 tisíc ich zverejnila stránka WikiLeaks, ako odhalenia typu mučenie, zneužívanie väzňov, privieranie
Američanov nad týmto konaním irackých väzniteľov, alebo teda vojakov, môžu nejakým spôsobom
ovplyvniť dianie v krajine, napríklad aj to číslo o 15 tisíc viac civilných obetí ako sa oficiálne tvrdí?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: " Všeobecne to hodnotenie
zverejnených dokumentov bolo v tej podobe, že svet bol šokovaný. Ja by som to povedal skorej v tej
polohe, že svet je šokovaný z toho, že je tam toľko pravdy ohľadne toho, čo sa predtým považovalo za
nepotvrdené. Najsmutnejšie na tomto je skutočne to, že je možné ukázať najmä na dve oblasti tej krutej
vojny, ktorá sa rozpútala v Iraku, po prvé to je to, že je tam mimoriadne vysoké množstvo civilných obetí,
ktoré sa predtým odmietalo pripustiť a druhá vec, že sa tam používajú také veci, ktoré hraničia so
zločinnosťou a je ich možné zaradiť do skupiny vojnových zločinov, takže tu sa objavuje taká nová sila
médií, ktoré môžu skutočne zatlačiť novými spôsobmi, novými vecami na to, aby politici, ktorí o vojnách
a tobôž o takých vojnách, kde je víťazstvo veľmi zložité a ťažko dokázateľné, môžu teda vyvolať zvýšený
záujem verejnosti."
Maroš Stano, moderátor: " No a poďme k tej konkrétnej stránke tých dokumentov, ktoré sú práve
zaujímavé tým, že sú pomerne konkrétne. Skúste pomenovať akým spôsobom to môže ovplyvniť
situáciu povedzme politickú v Iraku, pretože Nurí al Malikí už hovoril, že je to podľa neho útok proti jeho
znovuzvoleniu. Americká strana zase argumentuje, že to môžu zneužiť teroristi na prípravu ďalších
útokov na spojenecké základne povedzme."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: " Ja by som videl zmysel tých
dokumentov v takých troch rovinách. Prvé, aj to, že sa to objavilo pred kongresovými voľbami v USA
naznačujem, že je tu snaha určitej skupiny ľudí, ja by som ich nazval veľmi čestnými, ktorí považujú za
potrebné povedať pravdu o tejto vojne, ovplyvniť verejnú mienku v USA. Na koho to zapôsobí viac, či na
stúpencov Obamu, alebo jeho odporcov, to je dneska dosť ťažké povedať, toto je prvý moment. Druhý
moment je, že to je ukázané skutočne pre svetovú verejnosť, že nezostanú rôzne veci, ktoré sú na
hranici zákona a morálky určitým spôsobom ututlané. A až v treťom momente sa to dotýka vlastne
samotného Iraku, lebo tam tá vojna už skončila, ale opäť má to ten medzinárodný dosah, že nie je
možné počítať s tým, keď sa niečo vo vojne porušuje, že by sa to dalo zamiesť pod koberec ako nejaké
menšie politické aféry v rôznych krajinách. Ešte snáď na dopresnenie aj to, čo bolo v tom vystúpení
predtým, ide o to, že zatiaľ sa nepodarilo dokázať nič takého, že by tá prvá várka dokumentov, ktorú
zverejnila WikiLeaks v minulosti, viedla k tomu, že by sa niekomu vo vojne v Iraku alebo v Afganistane
..."
Maroš Stano, moderátor: " Že bol dekonšpirovaný povedzme nejaký."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: " Áno, že by sa niečo bolo stalo.
Takže je to skorej taká prvá obrana oficiálnych miest, lebo nevedia akým spôsobom na to reagovať. Tam
je také množstvo informácií, ktoré skutočne musí niečo spustiť."
Maroš Stano, moderátor: " Je pravda, že je to nejaký aj morálny argument o tom, že kam tá žurnalistika
smeruje, respektíve takéto zverejňovanie na internete, to sme v zásade zodpovedali. No zverejňovanie
má teda aj psychologický rozmer, alebo poviem to slovo, propagandistický rozmer. Spojené štáty
americké s tým majú skúsenosť, sila médií ovplyvnila aj verejnú mienku pri vojne vo Vietname, neskôr si
dala americká armáda na to pozor pri prvej vojne v zálive, aj v druhej vojne v zálive. Nejakým spôsobom
neobáva sa americká administratíva, alebo armáda, že sa práve zverejnením týchto informácií môže
ovplyvniť verejná mienka a oslabiť to povedzme vojnové odhodlanie v Afganistane, to je aktuálna
situácia?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: " No to je veľmi zložitá záležitosť,
ale dá sa povedať, že americká spoločnosť je zrejme z tých vojen v Iraku a v Afganistane už frustrovaná.
Nedosiahli sa tam žiadne hmatateľné výsledky. Veľmi zjednodušene povedané, je to síce problematické,
ale ja si myslím, že ani jedna z tých vojen nesplnila ani jeden z tých cieľov základných, kvôli ktorým sa
začala viesť. Dneska je situácia v Iraku veľmi komplikovaná a už vyše polroka po voľbách nie je vo
výhľade ustanovenie novej vlády. Aj tá reakcia irackých kruhov je nervózna z toho, že oni sami nevedia
kam to pôjde ďalej a načo taká vojna, ktorá situáciu zhorší a nič nevyrieši? Takže ja si myslím, že aj
tento psychologický podtext v tých dokumentoch môže byť a tí ľudia, ktorí ich rozširujú majú záujem na
riešení problému, alebo teda inakšie povedané, majú záujem na tom, aby sa takéto veci už v budúcnosti
neopakovali."
Maroš Stano, moderátor: " No WikiLeaks plánuje zverejnenie ďalších 15 tisíc dokumentov o vojne
myslím v Afganistane. Prežije táto stránka za takýchto okolností pod takýmito útokmi, stručne vás
poprosím, podľa vás?"

František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: " Podľa môjho názoru je za tým
toľko ľudí a také vážne problémy, že nie je možné nejakým spôsobom toto už ututlať. Bezpochyby bude
mať rôzne problémy, nájde si cesty administratíva takého silného štátu USA ako im znepríjemniť život,
ale vzhľadom na to, čo sa preukázalo a čo je v týchto dokumentoch určitým spôsobom dokázané, ja si
nemyslím, že je možné túto organizáciu nejakým spôsobom zlikvidovať. Problémy bude mať rôzneho
charakteru, s tým musí počítať, ale ja predpokladám, že tí ľudia vedia prečo toto zverejnili a budú sa
snažiť aj napriek rôznym problémom vydržať v tom a zabrániť tomu, aby sa podobné udalosti ako sa
stali v Iraku, alebo aj v Afganistane ako sa dejú sa opakovali."
Maroš Stano, moderátor: " Pán Škvrnda, ďakujem pekne za návštevu v štúdiu. Pekný večer, dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave: " Ďakujem tiež, dovidenia."
Maroš Stano, moderátor: " Dnešné Správy a komentáre sú na konci. Ďakujeme za vašu pozornosť a
priazeň, ktorú nám preukazujete. Pokojnú noc a dovidenia."
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56. Ako sa vyvíja slovenská ekonomika?
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:30; 30/10/2010; Správy STV; z domova; Eliška
Šándorová a Magda Tóth Želeňáková]
Jarmila Hargašová, moderátorka STV: "Zníženie nezamestnanosti, viac peňazí do výskumu, školstva a
infraštruktúry. Práve to by slovenskej ekonomike pomohlo zlepšiť jej kondíciu. Potvrdili to odborníci na
ekonomickom fóre."
Redaktorka STV: "Slovenská ekonomika sa postupne začína zotavovať z krízy. Jej rastu by mali podľa
ekonómov dopomôcť najmä zákazky v elektrotechnickom priemysle a stavebníctve. Dôležité bude však
najmä zníženie nezamestnanosti."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ukazuje sa totiž, že pre zníženie
nezamestnanosti bude nevyhnutné ešte zvýšiť tempo ekonomického rastu."
Workie Tiruneh, vedúci pracovník Ekonomického ústavu SAV: "Ukazuje sa, že ako keby kvázi ten svet
mal to najhoršie za sebou. Ale to je na prvý pohľad, pretože ten najväčší prínos, to oživovanie svetovej
ekonomiky prichádza z tých fiškálnych stimulov."
Redaktorka STV: "Štátny rozpočet ráta z výraznejšou konsolidáciou verejných financií. Podľa niektorých
ekonómov to nestačí."
Minal Šikula, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV: "Dnešná doba je ... mimoriadne viacej ako v minulosti
vyžadovala jednotnotnú ucelenú národohospodársku koncepciu bez ohľadu na to, či ju hlásal ľavý,
pravý, koaličný, alebo opozičný."
Workie Tiruneh, vedúci pracovník Ekonomického ústavu SAV: "Je tam tá snaha v podstate znížiť tých
verejných výdavkov tak, aby sme sa dostali k nejakej rovnováhe."
Redaktorka STV: "Situáciu by mohol zlepšiť aj prílev očakávaných zahraničných investícií, ktorý by mal
podľa ekonómov zvýšiť aj domácu spotrebu a export."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "To je ten motor, obrazne povedané, ktorý
by mohol ekonomiku Slovenska po krízovom období posunúť a trajektóriu hospodárskeho rastu ešte
viac."
Redaktorka STV: "Kľúčovým momentom bude podľa ekonómov aj to, ako bude v najbližšom období
vplývať ekonomický rast na vývoj zamestnanosti. Eliška Šándorová a Magda Tóth Želeňáková,
Slovenská televízia."
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57. Mihálov rast penzií väčšine dôchodcov nepomôže
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 29/10/2010; odu, eko]
odu, eko
Rast dôchodkov o pevnú sumu, s ktorým vláda počíta od roku 2012, väčšine penzistov poškodí. Z

prepočtov nového navrhovaného modelu vyplýva, že výhodný bude len pre tých, ktorých dôchodky veľmi
neprevyšujú 300 eur. Aj tí si však oproti súčasnému systému valorizácie polepšia iba o niekoľko eur.
Naopak, ostatným z peňaženky ubudne, niekedy až zopár desiatok eur. Podľa niektorých analytikov sa
dokonca v dlhšom horizonte ich dôchodky úplne odklonia od reality, ktorá by mala odrážať, koľko do
systému skutočne odviedli. Ak by nemali byť diskriminovaní, valorizačný systém bude treba do
niekoľkých rokov opäť zmeniť.
"Štát chápe solidaritu tak, že svoju povinnosť pomôcť nízkopríjmovým dôchodcom jednoducho presunie
na plecia tých s vyššími penziami," upozorňuje Pavol Kárász z Prognostického ústavu SAV. Roztváranie
nožníc medzi nízkymi a vysokými dôchodkami sa podľa neho zmierni len na úkor sociálne
nespravodlivého opatrenia voči tým, čo do systému odvádzali viac.
Kým dnes sa penzie zvyšujú podľa toho, o koľko vzrástli ceny a priemerné mzdy, po novom by malo ísť
o pevnú sumu. Tá sa má vypočítať z inflácie a výšky priemerného starobného dôchodku k 30. júnu
predošlého roka. Najmä odhady inflácie sú však veľmi nepresné. "Predpovedať infláciu čo i len na rok
dopredu, to je ako veštiť z krištáľovej gule," tvrdí ekonóm Radovan Ďurana z inštitútu INESS. Aj
tohtoročná miera inflácie je oproti prognózam omnoho nižšia. Výhľady na najbližšie roky, s ktorými
pracuje ministerstvo financií a napríklad Tatra banka, sa niekde líšia takmer o percento.
Ďurana pripúšťa, že rastúca zadlženosť Sociálnej poisťovne si žiada radikálne šetriace opatrenia. "Ak
dnes dôchodkový fond vykazuje zhruba pätinovú stratu, musíme konať," zdôrazňuje. Nový systém podľa
neho prilepší najmä ženám, ktorých sú v skupine s najnižšími dôchodkami až dve tretiny, a vzhľadom na
vyšší vek dožitia poberajú dôchodok dlhšie ako muži.
Aj on však odporúča najskôr prehodnotiť celý prvý pilier, dôchodky v ňom nanovo prepočítať a až potom
ich valorizovať touto metódou. Za vážny nedostatok prvého piliera pritom označil, že sú doň zapojení aj
tí, čo majú druhý pilier, aj tí, čo ho nemajú. Ak by sa v budúcnosti mal stať prvý pilier len solidárny a
druhý len zásluhový, doplatili by na to tí poistenci, ktorí si pre vyšší vek už sporiť nezačali, a pritom pri
dobrých príjmoch odvádzali poisťovni značné sumy. "Vždy je však možné vytvoriť prechodový model,"
mieni Ďurana, pričom radí opätovne zaviesť povinnosť vstúpiť do druhého piliera pre mladých
poistencov.
Podľa Ľuboša Pavelku z Ekonomickej univerzity v Bratislave navyše inflácia v súvislosti s výpočtami
dôchodkov nie je smerodajná hodnota, pretože uvažovaný spotrebný kôš obsahuje aj tovary, ktoré
penzisti vôbec nepotrebujú. "Pôjde si dôchodca kúpiť dvojdielnu šatníkovú skriňu?" uviedol. Pavelka
mieni, že Štatistický úrad by mal vykazovať aj tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá by, naopak, zohľadnila
faktory špecifické práve pre penzistov. "Veľkú časť príjmov predsa míňajú na lieky. A čoraz viac budú
platiť za zdravotnícke služby. Všíma si tu niekto, ako stúpajú ceny zubných protéz?" pýta sa.
"Dôchodcom treba povedať pravdu. Vláda im ide znížiť dôchodky, keďže nechce znižovať odvody do
druhého piliera," tvrdí Pavelka. Pripomína, že len pri triezvo uvažovanej 3,4-percentnej ročnej inflácii
zostane do 20 rokov zo súčasnej tisícky eur len čosi viac ako polovica. Pri pevnej valorizácii sa v tomto
horizonte najmä vyššie dôchodky znehodnotia a nebudú mať nič spoločné s realitou. Tí, čo dnes
odchádzajú na odpočinok s pomerne slušnou penziou 500 eur, dostanú na neskorú starobu už iba
"almužnu".
O pevnú sumu by sa o dva roky mali začať okrem starobných upravovať aj predčasné starobné, sociálne
a invalidné dôchodky. Vdovské a vdovecké penzie sa majú upravovať smerom nahor o 60 a sirotské o
40 percent takto vypočítanej pevnej sumy. Všetky zmeny vyplývajú z návrhu novely zákona o sociálnom
poistení.
V súčasnosti sa dôchodky valorizujú tzv. švajčiarskou metódou. Príslušný percentuálny koeficient sa
počíta ako súčet polovice priemerného nárastu miezd a polovice rastu inflácie v príslušnom roku.
Znamená to napríklad, že pri dvojpercentnej inflácii a zvýšení miezd o štyri percentá by sa dôchodky
valorizovali o tri percentá.
Spolu s ďalšími šetriacimi opatreniami vlády by si zadlžená Sociálna poisťovňa už v budúcom roku mala
vylepšiť príjmy asi o 132,8 milióna eur, jej výdavky by sa mali znížiť o 73,1 milióna. V roku 2012 by na
tom inštitúcia v príjmovej zložke mala byť lepšie už o 153,4 milióna eur, no výdavky by mali klesnúť
výrazne, až o 273,8 milióna.
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58. Mihálov rast penzií väčšine ľudí nepomôže
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 30/10/2010; s.: 1,7; Titulná strana; odu, eko]
odu, eko Bratislava
Rast dôchodkov o pevnú sumu, s ktorým vláda počíta od roku 2012, väčšine penzistov poškodí. Z
prepočtov nového navrhovaného modelu vyplýva, že výhodný bude len pre tých, ktorých dôchodky veľmi
neprevyšujú 300 eur. Aj tí si však oproti súčasnému systému valorizácie polepšia iba o niekoľko eur.
Naopak, ostatným z peňaženky ubudne, niekedy až zopár desiatok eur. Podľa niektorých analytikov sa
dokonca v dlhšom horizonte ich dôchodky úplne odklonia od reality, ktorá by mala odrážať, koľko do
systému skutočne odviedli. Ak by nemali byť diskriminovaní, valorizačný systém bude treba do
niekoľkých rokov opäť zmeniť. "Štát chápe solidaritu tak, že svoju povinnosť pomôcť nízkopríjmovým

dôchodcom jednoducho presunie na plecia tých s vyššími penziami," upozorňuje Pavol Kárász z
Prognostického ústavu SAV. Roztváranie nožníc medzi nízkymi a vysokými dôchodkami sa podľa neho
zmierni len na úkor sociálne nespravodlivého opatrenia voči tým, čo do systému odvádzali viac. Kým
dnes sa penzie zvyšujú podľa toho, o koľko vzrástli ceny a priemerné mzdy, po novom by malo ísť o
pevnú sumu. Tá sa má vypočítať z inflácie a výšky priemerného starobného dôchodku k 30. júnu
predošlého roka.
Pokračovanie - s. 7
Dokončnie - s. 1
Najmä odhady inflácie sú však veľmi nepresné. "Predpovedať infláciu čo i len na rok dopredu, to je ako
veštiť z krištáľovej gule," tvrdí ekonóm Rado-van Ďurana z inštitútu INESS. Aj tohtoročná miera inflácie
je oproti prognózam omnoho nižšia. Výhľady na najbližšie roky, s ktorými pracuje ministerstvo financií a
napríklad Tatra banka, sa niekde líšia takmer o percento. Ďurana pripúšťa, že rastúca zadlženosť
Sociálnej poisťovne si žiada radikálne šetriace opatrenia. "Ak dnes dôchodkový fond vykazuje zhruba
pä-tinovú stratu, musíme konať," zdôrazňuje. Nový systém podľa neho prilepší najmä ženám, ktorých sú
v skupine s najnižšími dôchodkami až dve tretiny, a vzhľadom na vyšší vek dožitia poberajú dôchodok
dlhšie ako muži. Aj on však odporúča najskôr prehodnotiť celý prvý pilier, dôchodky v ňom nanovo
prepočítať a až potom ich valorizovať touto metódou. Za vážny nedostatok prvého piliera pritom označil,
že sú doň zapojení aj tí, čo majú druhý pilier, aj tí, čo ho nemajú. Ak by sa v budúcnosti mal stať prvý
pilier len solidárny a druhý len zásluhový, doplatili by na to tí poistenci, ktorí si pre vyšší vek už sporiť
nezačali, a pritom pri dobrých príjmoch odvádzali poisťovni značné sumy. "Vždy je však možné vytvoriť
prechodový model," mieni Ďurana, pričom radí opätovne zaviesť povinnosť vstúpiť do druhého piliera pre
mladých poistencov. Podľa Ľuboša Pavelku z Ekonomickej univerzity v Bratislave navyše inflácia v
súvislosti s výpočtami dôchodkov nie je smerodajná hodnota, pretože uvažovaný spotrebný kôš
obsahuje aj tovary, ktoré penzisti vôbec nepotrebujú. "Pôjde si dôchodca kúpiť dvojdielnu šatníkovú
skriňu?" uviedol. Pavelka mieni, že Štatistický úrad by mal vykazovať aj tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá
by, naopak, zohľadnila faktory špecifické práve pre penzistov. "Veľkú časť príjmov predsa míňajú na
lieky. A čoraz viac budú platiť za zdravotnícke služby. Všíma si tu niekto, ako stúpajú ceny zubných
protéz?" pýta sa. "Dôchodcom treba povedať pravdu. Vláda im ide znížiť dôchodky, keďže nechce
znižovať odvody do druhého piliera," tvrdí Pavelka. Pripomína, že len pri triezvo uvažovanej 3,4percentnej ročnej inflácii zostane do 20 rokov zo súčasnej tisícky eur len čosi viac ako polovica. Pri
pevnej valorizácii sa v tomto horizonte najmä vyššie dôchodky znehodnotia a nebudú mať nič spoločné s
realitou. Tí, čo dnes odchádzajú na odpočinok s pomerne slušnou penziou 500 eur, dostanú na neskorú
starobu už iba "almužnu". O pevnú sumu by sa o dva roky mali začať okrem starobných upravovať aj
predčasné starobné, sociálne a invalidné dôchodky. Vdovské a vdovecké penzie sa majú upravovať
smerom nahor o 60 a sirotské o 40 percent takto vypočítanej pevnej sumy. Všetky zmeny vyplývajú z
návrhu novely zákona o sociálnom poistení. V súčasnosti sa dôchodky va-lorizujú tzv. švajčiarskou
metódou. Príslušný percentuálny koeficient sa počíta ako súčet polovice priemerného nárastu miezd a
polovice rastu inflácie v príslušnom roku. Znamená to napríklad, že pri dvojpercentnej inflácii a zvýšení
miezd o štyri percentá by sa dôchodky valorizovali o tri percentá. Spolu s ďalšími šetriacimi opatreniami
vlády by si zadĺžená Sociálna poisťovňa už v budúcom roku mala vylepšiť príjmy asi o 132,8 milióna eur,
jej výdavky by sa mali znížiť o 73,1 milióna. V roku 2012 by na tom inštitúcia v príjmovej zložke mala byť
lepšie už o 153,4 milióna eur, no výdavky by mali klesnúť výrazne, až o 273,8 milióna.
(c) PEREX, A.S., VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
" Štát chápe solidaritu tak, že svoju povinnosť pomôcť nízkopríjmovým dôchodcom jednoducho presunie
na plecia tých s vyššími penziami.
Pavol Kárász z Prognostického ústavu SAV
Orientačná tabuľka rastu starobných dôchodkov v roku 2012 (v eurách) - podľa odhadov ministerstva
financií
dôchodok Odhady ministerstva financií (o pevnú sumu / švajčiarsky systém) Odhady Tatra banky (o
pevnú sumu/ švajčiarsky systém)
100 113,25/103,70 111,46/103,85
300 313,25/311,10 311,46/311,55
400 413.25/414,80 411,46/415,40
500 513,25/ 518,5 511,46/519,25
700 713,25/725,90 711.46/726,95
1000 1013,25/1037.00 1011,46/1038.50
POZN.: VÝPOČTY SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRI ODHADE PRIEMERNEJ MZDY 358 EUR V ROKU
2011 A 364 EUR V ROKU 2012

Odhad vývoja inflácie a priemernej mesačnej mzdy (v %) podľa ministerstva financií / podľa Tatra banky
rok 2011 2012 2013
inflácia 3,7/3,2 3,5/3,0 3,9/3,0
priemerná mesačná mzda (nominálny rast) 3.7/4,5 5,8/5,5 6,1/5,8
Približné počty starobných dôchodcov podľa príjmu
do 100 eur 5500
od 101 do 300 eur 210 000
od 301 do 400 eur 310 000
od 401 do 500 eur 80 000
od 501 do 700 eur 35 000
od 701 do 1 000 eur 8 000
nad 1 000 eur 1100
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59. Inovatívnosť sa vypláca
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 27/10/2010; 10/2010; s.: 12; REKLAMNÉ AGENTÚRY;
Redakcia]
Aj to je jedna zo skúsenost í Mir iam Benčíkovej-Kušnírovej, senior manažérky market ingovej
komunikácie Slovak Telekom.
Brand VISION Aká by mala byť dnes úspešná značka?
V diskusii o tom, čo je úspešná a neúspešná značka, sa vždy pýtam, ako značka či produkt predáva, aký
vytvára majiteľom zisk a akých lojálnych má zákazníkov. Akcionárovi je nanič brand, ktorý síce ľudí baví,
má skvelé reklamy, ale v obchode zákazník aj tak siahne po produkte konkurencie, ktorý má solídne
funkčné atribúty. Určite je veľmi sexy vytvárať značky, ktoré majú ľudia radi alebo ktoré dokonca milujú.
Aj láska k značke by však mala byť založená na rešpekte, dôvere a dialógu. Komunikácia je potom
spôsob, ako príbeh o dobrej značke podať ďalej tak, aby mu zákazníci uverili. Až potom može mať
marketér ambíciu vyvolať so svojím spotrebiteľom dialóg, interakciu, získať spätnú väzbu.
Najúspešnejšie značky na svete - Nike, Disney, Apple, Google sú pre mňa ukážkou skvelej brand
stratégie, založenej na perfektnom produkte/službe, konzistentosti a neustálych inováciách. V
posledných rokoch, s rozmachom internetu, sociálnych sietí a podobne, sa navyše svet neuveriteľne
zrýchlil a pojem "word of mouth" dostal reálne kontúry. Marketér so svojím novým produktom, novou
reklamou, ide priamo do boja - ak to, čo ponúka, stojí za to, spotrebitelia si o tom povedia neskutočne
rýchlo, rovnako rýchlo sa však šíria aj negatívne a kritické postrehy. Čas, kedy si viete zmerať svoj
úspech resp. neúspech, sa skrátil. Mnohé lokálne značky podľa môjho názoru nie sú na takéto situácie
pripravené, nemajú premyslenú stratégiu, ako na sociálnych sieťach komunikovať, ako reagovať na
prípadné negatívne reakcie, ako vôbec "interakciu" spracovať. V telekomunikačnom biznise sme možno
o krok ďalej, a to vďaka tomu, že "predávame" práve produkty a služby, ktoré su o interakcii, zdieľaní,
zábave. Aj tu však platí, že za všetkým musí byť relevantný produkt, obsah, ponuka. Oblasť, v ktorej
pracujem, je nesmierne dynamická - za pár rokov som "vymenila" značku EuroTel za T-Mobile,
najnovšie pribudol aj T-Com, zmenili sme positioning značiek, dvakrát sme zmenili claim.
Telekomunikácie sa vyvíjajú nesmierne rýchlo, súbežne sa menia aj potreby a správanie zákazníkov, a
preto je dôležité "nestratiť dych". Verím, že aj o päť rokov budú naše značky/značka neoddeliteľnou
súčasťou života našich zákazníkov, či už doma alebo v pohybe, v zmysle našej globálnej stratégie
"Connected life and work".
Brand COMMUNICATION Ako by mala dnes vyzerať úspešná komunikácia?
V reklame a marketingu pôsobím viac ako 15 rokov. Za ten čas sa svet komunikácie a reklamy zásadne
zmenil, a čo je veľmi podstatné, zmenil sa aj ten, komu je reklama určená. Spotrebiteľ už nie je ochotný
pasívne prijať čokoľvek, čo mu výrobca podsunie. Je náročnejší, kritickejší, žije v zrýchlenom svete, kde
máte ako marketér pár sekúnd. Ak nezaujmete, zapadne vaša reklama aj produkt a vo väčšine prípadov
neexistuje druhá šanca, alebo je to veľmi drahý pokus. Tých "pár sekúnd" si teda vyžaduje nesmierne
veľa námahy, ale aj odvahy, na oboch stranách
- v agentúre aj u klienta. Netrúfam si všeobecne, naprieč segmentmi a produktmi, ponúkať jeden recept
na úspech
- predsa len, reklama na prací prášok asi nemusí byt milovaná, interaktívna, ale môže byť 100% funkčná
a predávať produkt. V prípade našich značiek T-Com a T-Mobile a v telekomunikáciach všeobecne, sú
však nároky na reklamu a komunikáciu nesmierne vysoké - reklama musí byť kreatívna, páčivá alebo/aj
zábavná a, samozrejme, má ešte aj predávať. Navyše, komunikujeme naprieč rôznymi segmentmi

zákazníkov, ktorí využívajú rôznu kombináciu produktov a služieb, líšia sa vekom, vzdelaním, príjmom
atď. Stavili sme však na interaktívnosť a inovatívnosť v komunikácii a vypláca sa nám to. Už niekoľko
rokov sú obe naše značky priekopníkmi na trhu, pokiaľ ide o inovatívnosť a interaktívnosť marketingovej
komunikácie. Skoro každá naša veľká kampaň vyvolala obrovskú spätnú väzbu, ktorá sa prejavuje
státisícovými návštevami na našich webových projektoch, či interakciou na sociálnych sieťach, youtube
kanáloch atď. Vytvorili sme si vlastné benchmarky, ktoré sa snažíme neustále posúvať ďalej. Asi
nepoviem nič nové, ale práve takáto interaktívna, inovatívna forma reklamy je oveľa náročnejšia na
exekúciu a čas, vyžaduje si nasadenie tímu počas celého trvania kampane. Nároky na agentúru sú
logicky vyššie ako pri "klasickej" reklame, kde sa 30-sekundový spot nasadí v TV a po mesiaci sa
vyhodnotí jeho úspešnosť. Agentúry sa vyvíjajú spolu s klientom a môžu byť len také dobré, aký priestor
im klient poskytne. Myslím, že na Slovensku je veľa dobrých agentúr, ktoré vedia robiť "dobré veci",
narážajú však na opatrnosť, nedôveru a konzervatívnosť klientov. Stáva sa potom, že dobrý nápad sa
mnohými úpravami, pretestami a obrúsenými hranami stáva priemerným, a práve to je podľa môjho
názoru najväčšia choroba slovenskej reklamy - že je len "priemerná" (česť výnimkám). Naše
najúspešnejšie kampane neprešli žiadnym pre-testom, myslím, že dobrý marketér sa musí spoľahnúť aj
na vlastnú intuíciu a skúsenosti... Niekedy si však pri sledovaní slovenskej (ale aj českej) reklamy
pripomeniem slová Viléma Rubeša: "Lepší je dobře ukrást jak blbě vymyslet". Preto fandím každému
počinu v reklame, ktorý vyčnieva z nášho slovenského rybníka.
Ing. Miriam Benčíková-Kušnírová
- Vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a marketing na
Chartered Institute of Marketing v Londýne.
- V roku 1997 absolvovala stáž v oblasti reklamy a komunikácie v USA pod záštitou USAID
- V rokoch 1997 až 2002 pracovala na rôznych marketingových pozíciách v oblasti FMCG v
spoločnostiach SAB Miller, Vitana v ČR.
- Od roku 2003 pracovala v spoločnosti T-Mobile Slovensko (súčasný Slovak Telekom), kde je
zodpovedná za marketingovú komunikáciu, médiá, sponzoring a reklamu v mieste predaja značiek TMobile a T-Com.
- Zodpovedala aj za rebranding značky Eurotel a uvedenie značky T-Mobile na slovenský trh.
- Od roku 2004 je zároveň členom prezídia Rady pre reklamu.
Miriam BenčíkováKušnírová, senior manažér marketingovej komunikácie, Slovak Telekom
Aké bolo vaše prvé zamestnanie?
Počas štúdia na VŠ som pracovala ako sprievodkyňa v cestovnej kancelárii.
Čo vás priviedlo k vašej aktuálnej profesii?
Porevolučné časy, keď bolo všetko možné a 20-roční ľudia mohli robiť marketing. A vyhratá stáž v
reklamnej agentúre v USA.
Ktoré značky/reklamy milujete?
Milovať je silné slovo, obdivujem a za jednu z najlepších reklám považujem reklamu na Volkswagen
- Think Small. Z lokálnych mám rada Kofolu a jej spôsob komunikácie.
Čomu by ste sa chceli venovať o 10 rokov?
Možno vlastnej značke. Ešte ju však musím vymyslieť (smiech).
Ako relaxujete?
Najradšej cestovaním, kdekoľvek a kedykoľvek.
Vaša najsilnejšia stránka a vaša slabosť?
Empatia a schopnosť ovplyvniť iných. Netrpezlivosť.
Čo si na ľuďoch vážite a naopak, čo vás vie rozhnevať?
Vážim si ľudí, ktorí si aj napriek svojim dosiahnutým úspechom zachovali pokoru, a hnevajú ma tí, ktorí
ju nemajú, aj keď nič nedosiahli. A v biznise ma ešte dokáže nahnevať alibizmus a neschopnosť prijať
rozhodnutie.
Vaše životné krédo?

Menej ber, viac dávaj.
Váš zatiaľ nesplnený sen?
Nemám žiadny hmotný sen, ale raz by som sa chcela vydať na cestu okolo sveta.
Čo ste ešte nikomu o sebe neprezradili?
Zrejme to, čo si nechcem priznať ani sama. (smiech)

Späť na obsah

60. Superstarista Bezdeda: Na dušičky je na cestách riadny rokenrol!
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 30/10/2010; TASR]
BRATISLAVA - Dušičkový čas nie je ľahostajný ani spevákovi Tomášovi Bezdedovi. Finalista prvej série
Slovensko hľadá Superstar sa rozhodne nechystá ignorovať pamiatku zosnulých.
Z Bratislavy, kde pôvodom Žilinčan študuje na Ekonomickej univerzite, smeruje podľa očakávania na
stredné Slovensko. "Dedinka Nolčovo, Malá Fatra - ako sú Sučany, Podhradie, Krpeľany, tam chodíme
na cintorín a na hroby a potom ešte do Bolešova pri Ilave, to sú základy, odtiaľ pochádzajú naši
predkovia," povedal pre TASR Bezdeda.
Spevák, ktorý v súčasnosti pracuje na albume a na pesničkovom singli, ktorý by chcel vydať ešte pred
Vianocami, si uvedomuje, že slovenské cesty čaká zaťažkávacia skúška.
"Asi pôjdeme sviečky zapáliť skôr, lebo na tých cestách je to cez tieto sviatky riadny rokenrol."
Bezdeda dáva prednosť preprave autom, i keď ako dieťa vraj vlakom cestoval dosť často a dobré
skúsenosti má s prepravou po železnici aj v ostatnom čase. "Pred dvomi - tromi rokmi som išiel vlakom
do Žiliny, lebo som tam mal auto, mne sa cestovanie vlakom páči, je to pohodlná cesta. Keď človek
šoféruje, musí neustále dávať pozor, je to výhoda, že sa môže pohybovať kam chce, kde chce, ten vlak
je predsa len na isté miesta, ale je v pohode, človek si môže čítať, iba sedí, na nič sa nesústredí," doplnil
spevák.
Vyhlásil tiež, že nepatrí medzi mladých ľudí, ktorí vo vlaku pracujú, študujú, alebo pozerajú filmy na
notebooku. "Ja notebook ani nemám, nenosím ho, mám počítač doma, veľkú skriňu, hebedo riadne. Keď
tak, do vlaku si beriem len knižku."
Foto: Topky.sk, ZDROJ - TASR
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61. Zástupci odbornej poroty odpovedajú
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 12/10/2010; 41/2010; s.: 10,11; Zlatá minca; redakcia]
Aký je váš názor na výsledky ročníka Zlatá minca 2009? Ktoré produkty vás osobne zaujali najviac?
Myslim si, ze Zlatá minca 2009 znamenala potvrdenie toho, ze ide o najhodnotnejšie hodnotenie
finančných produktov na Slovensku. Neskôr som osobne vyskúšal produkt Allianz Život Premium a tento
ma osobne zaujal najviac.
Ondrej Macko, PC Revue
Je zaujímavé, že v oblasti poistných produktov výrazne dominuje jedna poisťovňa. Je to výrazom jej
progresivity, alebo nedostatočnej konkurencie v tomto segmente? V oblasti bankových služieb pre
"bežného" spotrebiteľa dominujú debetná karta Maestro Dobrý anjel VÚB a internetbanking Tatrabanky,
je dosť prekvapujúce, že iné produkty sa nedokážu k tomuto "benchmarku" výraznejšie priblížiť.
Juraj Nemec Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Výsledky Zlatej mince v roku 2009 ma veľmi neprekvapili, častokrát sa na prvých pozíciách obmieňajú
dlhoročne najviac obľúbené produkty, medzi ktoré sa zapletie novinka, ktorá niečim zaujala. Kedže sa
venujem neživotnému poisteniu a zvlášť povinnému zmluvnému poisteniu vozidiel, z tohtoročných
výsledkov by som vypichol umiestnenie Union poisťovne v tomto segmente na štvrtom mieste. Napriek

tomu, že začala pôsobiť na trhu poistenia áut až od októbra 2009 a na výber bolo dostatok známych
produktov iných poisťovní, prepracovala sa na štvrtú pozíciu vďaka novinke v segmentácii vozidiel - je to
signál, že aj do budúcna majú šancu zaujať vynovené a obmenené produkty, ktoré sa niečim odlíšia od
konkurencie.
Marek Dudáš, Superpoistenie
Výsledky súťaže Zlatá minca reagujú na zmeny situácie na finančnom trhu. Tak ako sa menia
podmienky na finančnom trhu, tak sa menia a upravujú aj finančné produkty. K zmene parametrov
prispievajú aj finanční agenti a tiež samotní klienti - ich vnímanie produktov, potreby a nároky kladené na
kvalitu produktov. Ostatné mesiace priniesli veľa zlomových situácií, ktoré sa prejavili tak v produktovom
portfóliu, ako aj v samotnom prijímaní produktov verejnosťou. Do popredia sa dostali produkty, ktoré
zareagovali na situáciu na trhu a umožňujú meniť a nastavovať podmienky podľa momentálnych
požiadaviek klienta. Ale tiež produkty, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu, ale v poslednom období dostali
"nový dizajn", tak po obsahovej ako aj formálnej stránke - prehodnotili sa ich výhody a nevýhody, doplnili
sa o nové prvky podľa aktuálnej potreby trhu. Potešujúce je, že medzi TOP v jednotlivých kategóriách sa
dostali nielen osvedčené značky, ale tiež novinky na trhu.
Lenka Trebunová AWD
Kedže naša spoločnosť pôsobí v oblasti Úverov na bývanie, sústredili sme sa hlavne na výsledky v tejto
kategórii. Myslím, že konečné poradie jednotlivých bánk v roku 2009 odráža kvalitu, ale predovšetkým
úspešnosť ich produktov u klientov a sprostredkovateľov. Z ostatných výsledkov nás, ako bežných
užívateľov, zaujali výsledky v kategórii Bankové účty alebo Kreditné karty.
Alexander Kmet Hypocentrum
Zmeny v súťaži Zlatá minca, ročník 2009 oproti ročníku 2005, sú najmä v tom, že rastie množstvo ale
najmä kvalita hodnotených produktov. Porota má teraz ťažšiu úlohu vybrať z kvalitných produktov tie
najlepšie v jednotlivých kategóriách. Pre klientov, ktorí sa rozhodujú pre výber jednotlivých produktov na
finančnom trhu to znamená, že produkty, ktoré sa dostali na popredné umiestnenia v rámci súťaže Zlatá
minca sú naozaj kvalitné.
Vladimír Ješko Goodwill
Upútalo ma, že lídrami ankety sa stali spoločnosti Allianz a VÚB, ktoré získali aj titul Trend poisťovňa a
banka roka. Potvrdzuje to, že obe spoločnosti dokážu dosahovať výborné hospodárske výsledky nie na
úkor klientov, ale práve naopak, kvalitnými produktami. A pokiaľ majú dobré produkty lídri trhu, musia sa
kvalitou prispôsobovať aj menší hráči. Priznám sa, že nie všetky výsledky korešpondovali s mojim
hlasovaním, čo podľa mňa vypovedá o tom, že kvalitných produktov je, našťastie, viac ako zlatých mincí.
Čiže aj produkty, ktoré toto ocenenie nezískali, môžu slúžiť klientovi k plnej spokojnosti. Ale to určite
neznevažuje anketu Zlatá minca. Kým napríklad spomenuté ocenenia "Trend poisťovňa roka a banka
roka" hodnotia ekonomickú úspešnosť finančných inštitúcií a nemajú výpovednú hodnotu pre klienta,
vodítkom pre spotrebiteľa je práve anketa kvality finančných produktov.
Ľuboslav Kačalka lnvestujeme.sk
Myslím, že v ročníku Zlata minca 2009 naozaj zvíťazili zaujímavé projekty. Mňa osobne zaujali projekty,
za ktoré som hlasovala, a ktoré sa aj umiestnili na prvých troch miestach z kapitálového životného
poistenia: Variabilné životné poistenie DYNAMIK Plus Generali Slovensko poisťovňa) a Euro poistenie
(Wüstenrot poisťovňa). Z Investičného životného poistenia ma zaujal hlavne projekt Invest Plus (Allianz)
a z detského životného poistenia projekty Program Baby budúcnosť (Allianz) a Kapitálové životné
poistenie SLNIEČKO (Generali Slovensko poisťovňa).
Anna Harumová Ekonomická univerzita Bratislava
Myslím si, že Zlatá minca roku 2009 opätovne preukázala, že podnikateľské prostredie na finančných a
poisťovacích trhoch je v neustálom vývoji a že jeho kvality a rozvoja sa nedotkla ani kríza. Ťažko
povedať, ktoré produkty ma najviac zaujali, pretože zameranie jednotlivých produktov je veľmi široké.
Pozitívne však hodnotím vývoj spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, ktorá sa vo viacerých
produktoch dostala na popredné miesta. V debetných kartách najviac oceňujem produkt VÚB, a.s.
Maestro Dobrý anjel.
Adrián Ďurček Jednota Bratislava
Členovia odbornej poroty Zlatá minca 2009
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62. Zlatá minca očami zástupcov finančných subjektov a členov odbornej poroty
[Téma: Ekonomická univerzita; Slovenka; 12/10/2010; 41/2010; s.: 4,5; Zlatá minca; redakcia]
Je to pozitívny impulz pre všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe produktov. Získané ocenenia využívame
v marketingovej komunikácii.
Branislav Buštík riaditeľ obchodnej siete Aegon
Nielen v našej spoločnosti sa snažíme o inovácie, ale aj súťaž Zlatá minca prešla od svojho vzniku
niekoľkými zmenami. Z nášho pohľadu je najvýznamnejšou výhodou šírka a komplexnosť hodnotenia
produktov finančného sektora. Práve z tohto dôvodu využíva VÚB banka vo svojej produktovej
komunikácii tieto ocenenia. Pomáhajú klientovi v kvalitatívnom zhodnotení bankového produktu na
malom priestore. Dôležitým momentom je štatút nezávislého vyhlasovateľa súťaže zaručujúci objektivitu
potrebnú pre slobodné rozhodovanie klientov.
Ľubica Foltánová produktový stratég VÚB
Titul a ocenenia aktívne využívame najmä pri produktových a brandových reklamných kampaniach.
Čiastočne nám Zlatá minca pomáha aj pri komunikácii s klientmi, pričom ocenenie vo verejnosti čoraz
viac rezonuje tým, že vyjadruje názor odbornej poroty na finančné produkty.
Viktor Kouřil riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky ING
Logá Zlatej mince používame na obálkach a listoch, ktoré sú adresované klientom. Zároveň sú
komunikované na obaloch zmlúv a letáčikoch k jednotlivým produktom.
Ján Grosman CMO - šéf oddelenia marketingu a vývoja produktov ČR a SR AXA
Som presvedčený, že takéto hodnotenie odbornej poroty môže byť určitou pomôckou pre potenciálnych
klientov, aby sa zorientovali v širokej ponuke finančných produktov na našom trhu.
Miroslav Ovčarik country manager Pioneer Investments
O kvalite produktu nič nevypovie viac ako nezávislá porota, zložená z desiatok odborníkov. Odpadá
akékoľvek podozrenie zo zaujatosti a klient má záruku, že keď si vyberie produkt ocenený, rozhodne sa
pre produkt kvalitný. Logo Zlatej mince na produktovom plagáte, letáku či internetovej stránke je tak
známkou kvality a zároveň záležitosťou imidžu.
Dana Macková členka predstavenstva Wüstenrot poisťovne
Ocenenie Zlatá minca využívame v komunikácii našich produktov a to na internetovej stránke, pri

prezentáciách, ako aj na školeniach.
Harald Chrstos predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Uniqa poisťovňa
Ocenenia finančných produktov sú pre nás povzbudením, potvrdením nášho úsilia prinášať klientom
kvalitné a moderné produkty, ale aj motiváciou pre odbornú verejnosť a bankový trh posúvať vývoj v
produktových riešeniach dopredu.
Martina Fatyková riaditeľka Identity a komunikácie, UniCredit Bank Slovakia
Rebríčky výkonnosti bánk a poisťovní sa robia pravidelne, tie však hovoria len o výške ziskov a obratu, či
vkladov. Zlatá minca priniesla iný pohľad, pohľad potrebný pre obyčajného človeka, ktorý svoje úspory
chce investovať.
Miloš Blanárik riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne
Súťaž Zlatá minca je prestížnou záležitosťou a každé ocenenie si naša spoločnosť veľmi váži. Za
posledné obdobie jej dôležitosť a vnímanie v odborných kruhoch stúpli a je sledovaná veľmi pozorne.
Každá spoločnosť, ktorá ocenenie Zlatá minca dostala, sa snaží propagovať ho ako pozitívny výsledok
svojej práce.
Miroslav Kočan člen predstavenstva Allianz - Slovenská poisťovňa
Nakoľko porotu tvoria odborníci z rôznych oblastí finančného sveta, vnímame ju ako veľmi prestížnu
súťaž.
Richard Heijnsbroek generálny riaditeľ Business Lease
Zlatá minca ukazuje, v čom sa zdravotné poisťovne odlišujú a aké konkrétne výhody majú poistenci
konkrétnych zdravotných poisťovní, respektíve, ktorá zdravotná poisťovňa im zabezpečí najviac
želaných benefitov.
Martin Šimun generálny riaditeľ Dôvera zdravotná poisťovňa
Sme radi, že sa vďaka oceneniu odbornej verejnosti môžeme od roku 2006 pýšiť titulom najlepší
poskytovateľ splátkového predaja na Slovensku.
Erich Čomor predseda predstavenstva Home Credit Slovakia
Za pomerne krátku dobu svojej existencie si už súťaž finančných produktov Zlatá minca získala rešpekt
a uznanie odbornej verejnosti. Banky, ale nie len tie, svoje úspechy v Zlatej minci začali šikovne využívať
v rámci najrôznejších marketingových komunikácií. Počas piatich rokov sa tak dostala aj do povedomia
laickej verejnosti, ktorá sa snaží orientovať vo finančných produktoch aj podľa výsledkov v súťaži Zlatá
minca.
Jindřich Bardon Median SK
Zlatá minca, rovnako ako každá súťaž, ktorá prinúti ľudí zaujímať sa o finančné produkty, ich podmienky,
porovnávať, hľadať ten najlepší, kritizovať aj nachádzať pozitíva, je dobrá súťaž. Zlatá minca to robí
najpodrobnejšie a do hodnotenia zapája mimoriadne farebné spektrum porotcov, čím získava správny
mix odborných aj užívateľských názorov.
Michal Ivanička Crossline
Zlatá minca sa za krátke obdobie dostala do povedomia celej spoločnosti. Vnímajú ju poisťovacie a
finančné inštitúcie, vnímajú ju sprostredkovatelia a aj klienti. Pre jednotlivé spoločnosti sa ocenenie Zlatá
minca stáva skutočne prestížnym. A čo je veľmi dôležité, tieto ocenenia nezostávajú len v pracovniach
manažérov a riaditeľov, ale sú predmetom prezentácií. Logom Zlatá minca sú označované zmluvy s
klientmi, sú súčasťou marketingových materiálov ocenených spoločností.
Ivan Penz Universal maklérsky dom
Osobne vnímam, že počas štvorročného obdobia začali finančné domy akceptovať výsledky hodnotenia
odbornej poroty a súťaž sa stala ich prestížou. Pre klientov súťaž vybudovala tzv. hodnotiaci pilier, o
ktorý sa môže oprieť každý, kto si nie je istý správnou voľbou pri kúpe finančných produktov.
Miroslav Vilém Podnikam.sk

Zlatá minca sa stala neodmysliteľnou súčasťou prezentácie finančných produktov. Každý rok sú
výsledky súťaže očakávané. Pečať dobrého umiestnenia pomáha predávať daný produkt, pretože si
získava dôveru spotrebiteľov. Odráža vývoj slovenského finančného trhu a zviditeľňuje kvalitu.
Prepracovať sa do čela ocenených produktov je snahou finančných inštitúcií. Ak je produkt ocenený
niekoľko rokov, je to jasný signál jeho obľúbenosti.
Marek Dudáš Superpoistenie
Od prvého ročníka, kedy súťaž Zlatá minca bola ešte neznámym pojmom, sa mnohé zmenilo. Zlata
minca sa stala známou značkou, ktorou výhercovia s obľubou označujú svoje produkty.
Alexander Kmet Hypocentrum
Som veľmi rád, že podobná súťaž finančných produktov existuje a klienti sa aspoň sčasti môžu lepšie
orientovať v už aj tak neprehľadnom finančnom trhu.
Pavol Hadzima Winners Group
Od roku 2005 vzrástlo množstvo, ale najmä kvalita produktov hodnotených v Zlatej minci. Vybrať v
jednotlivých kategóriách tie najlepšie je preto v súčasnosti pre porotu oveľa ťažšie. Pre klientov
vyberajúcich si jednotlivé produkty na finančnom trhu to znamená, že tie, ktoré sa dostali na popredné
umiestnenia v súťaži Zlatá minca, sú naozaj kvalitné.
Vladimír Ješko Goodwill
Súťaž Zlatá minca sa mení každým rokom k lepšiemu. Zo strany usporiadateľov je vždy na vyššej
úrovni, vyššiu kvalitu ponúkajú aj súťažiace finančné produkty, ktoré precízne kopírujú potreby trhu.
Anna Harumová Ekonomická univerzita Bratislava
Od roku 2005 až dodnes registrujem zmeny súťaže o Zlatú mincu. Zvyšuje sa počet kategórií ako i
samotných produktov, ktoré sa do súťaže prihlasujú. Znamená to, že inštitúcie podnikajúce na tomto trhu
nestratili o Zlatú mincu záujem, skôr naopak. Najviac si však cením samotnú kontinuitu súťaže, ktorá je
dôkazom jej úspešnosti.
Adrián Ďurček Jednota Bratislava

foto: Primaciálny palác, slávnostné odovzdávanie ocenení Zlatá minca 2009
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63. Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 70 rokov
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 04/10/2010; Z domova; TASR]
BRATISLAVA. Presne pred 70 rokmi sa na Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave začala výučba.
Prvý akademický rok prebiehal na pôvodnej Vysokej škole obchodnej.
EU pripravila počas svojej existencie viac ako 72.000 absolventov, mnohí z nich pôsobili a pôsobia vo
všetkých sférach hospodárstva, na riadiacich postoch v štátnej a podnikateľskej sfére v SR a v zahraničí.
Vysokú školu založili obchodné a priemyselné komory z Bratislavy, Banskej Bystrice a Prešova s
pomocou prof. Hronca, ktorý sa stal jej prvým dekanom, resp. rektorom. Do prvého ročníka v školskom
roku 1940/1941 bolo zapísaných 267 poslucháčov a uvedená škola bola založená ako tretia vysoká
škola na Slovensku.
Počas svojej histórie prechádzala škola viacerými organizačnými zmenami v obsahu, vo formách i v
názve. Zmena na súčasnú Ekonomickú univerzitu vyplynula z rozsiahlej reformy v rokoch 1990 1992.
"Ekonomická univerzita má vo svojom vienku byť centrom ekonomického vysokoškolského
vzdelávania a výskumu na Slovensku. Doterajší vývoj a výsledky dokumentujú, že pružne reagovala na
procesy globalizácie a na prebiehajúce a budúce očakávané zmeny na trhu práce. Vytvorila vhodné
podmienky na posilnenie vedeckých, výskumných a ďalších odborných aktivít učiteľov na univerzite, v
praxi a v zahraničí," zdôraznil pri príležitosti 70. výročia rektor EU Rudolf Sivák. Dodal, že o štúdium na
EU je značný záujem a absolventi univerzity sú trvalo žiadaní na trhu práce v SR aj v rámci Európskej

únie.
EU má 7 fakúlt a 14 celouniverzitných pracovísk. Vlani na nej študovalo 13.645 študentov na 65
akreditovaných študijných programoch.
EU ponúka možnosť študovať cca 60 vybraných odborných predmetov aj v cudzích jazykoch. Študenti
univerzity majú tiež možnosť študovať na Nottingham Trent University. Univerzita organizuje MBA
štúdium v spolupráci s Franklin University, Ohio.
Univerzita podpísala 173 bilaterálnych dohôd s univerzitami v Európe a vo svete. Na jej pôde už
prednášali aj nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie bola
EU zaradená do kategórie univerzitných vysokých škôl.
TASR
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64. Volejbalistky Slávie vymenili UK za EU, hrávať budú naďalej v hale Mladosť
[Téma: Rektor EU; Bratislavské noviny; 07/10/2010; 33/2010; s.: 8; Šport; Dušan Blaško]
VOLEJBAL Ešte na jar získala ženský volejbalový titul Slávia UK, o jeho obhajobu sa však už pokúsi
Slávia Ekonomická univerzita (EU). To je asi najdôležitejšia zmena, ktorá nastala v klube úradujúceho
slovenského šampióna.
Prezident klubu Vladimír Hančík si zmenu hlavného partnera pochvaľuje: "Hľadali sme partnera, ktorý by
nám zabezpečil lepšie podmienky a našli sme ho v Ekonomickej univerzite.
Súčasná a bývalá podpora sa nedajú ani porovnať. Týka sa to najmä sociálneho zabezpečenia, ale aj
prepravy družstva.
Čo sa týka financií, dúfame, že v budúcnosti to bude tiež aktuálne. Pre nás bolo dôležité, že rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave mal o nás záujem. " Meno však nezmenil celý klub, ale len jeho
seniorské extraligové áčko. Ostatné družstvá pokračujú pod starým názvom
- Slávia UK. "Mimochodom, čo sa týka zvyšných tímov, organizačne sme na tom veľmi dobre, sme
zrejme klubom s najvyšším počtom súťaží - máme žiačky, kadetky, juniorky, béčko aj áčko, " prízvukuje
Vladimír Hančík.
Na rozdiel od minulej sezóny v novej je na súpiske o jednu hráčku viac - dvanásť.
"Zostal aj realizačný tím a som rád, že sme sa s trénerkou Tlstovičovou dohodli na predĺžení spolupráce.
Spoločnú reč sme našli aj pri hľadaní nových hráčok. Ciele pred novou sezónou máme rôzne. V
Stredoeurópskej lige si ich ťažko stanovovať, ale radi by sme skončili do 6. miesta. V Challenge Cupe
túžime postúpiť do 2. kola a v samotnej lige bude cieľom finále, " tvrdí prezident Slávie.
Trénerka Zuzana Tlstovičová má k dispozícii mladučký káder, ktorého vekový priemer je len niečo vyše
20 rokov.
"Káder sa zmenil, nie sú v ňom Hrončeková, ktorá odišla do Prostějova, a Paňková, ktorá ukončila
kariéru. Aj preto bolo našou hlavnou úlohou nahradiť tieto dve skúsené hráčky, ktoré pomohli najmä vo
vlaňajšom play-off, " zdôraznila kormidelníčka majstra.
Jej ciele pred sezónou sú jasné: "Udržať si pozície! Liga je prvoradá, medzinárodné súťaže budú na to,
aby sme sa zdokonaľovali, čo sa osvedčilo v predchádzajúcich ročníkoch. Chceli by sme však skončiť
pred Doprastavom, aby sme mali lepšie nasadenie do ligy. " Mladosti hráčok sa nebojí: "Všetky dostanú
šancu. Zišla by sa síce aspoň jedna skúsenejšia, ale máme aj skúsené dievčatá, ktoré si niečo
odskákali. " Slávistky budú hrávať v domovskom stánku - v hale Mladosť, rozpočet na celú sezónu sa
pohybuje medzi 180 až 200 000 eur. Dušan Blaško
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65. Rozhodnutie nahnevalo Čínu
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 22:00; 08/10/2010; Správy a komentáre; T. Pilz]
MODERATOR: Maroš Stano
HOSTIA: František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Nobelov výbor v nórskom Oslo oznámil držiteľa tohtoročnej ceny mieru,
získal ju väznený čínsky disident Liou Siao-po. 54-ročný literárny kritik a prodemokratický aktivista je vo
väzení od minulého roka za protištátnu činnosť. Po udelení ocenenia Čína predvolala do Pekingu svojho
veľvyslanca v Nórsku."
T. Pilz, redaktor STV 1: "Liou Siao-po bol v roku 2008 spoluautorom a jedným z prvých signatárov

takzvanej Charty 08, dokument, ktorý podpísalo vyše 10-tisíc ľudí, vyzýva Číňanov na rozsiahle politické
zmeny v krajine."
Anketa:
Opýtaný 2: "Keď mohli cenu za mier získať Dalajláma, Al Gore či Barack Obama, tak prečo by ju
nemohol dostať niekto ako Liou Siao-po."
**********
T. Pilz, redaktor STV 1: "Vzorom pre čínsky manifest zameraný na ľudské práva a slobodu prejavu bola
československá Charta ´77. Po zverejnení dokumentu 54-ročného aktivistu v decembri minulého roka
zatkli a odsúdili na 11 rokov väzenia. Po vyhlásení Nobelovej ceny za mier Európska únia vyzvala Čínu,
aby prepustila disidenta na slobodu."
Natočené:
Liou Sia, manželka: "To je cena, ktorú zaplatíte v Číne za to, že bojujete za svoje práva a dôstojnosť.
Toto sa stane, ak sa držíte svojich zásad."
Pu Ži-Čiang, právnik Lioua Siao-poa: "Západ sa drží bokom od riešenia otázky ľudských práv v Číne
práve pre svoje ekonomické záujmy. Nedovolia, aby ľudské práva poškodili ich trhové ciele. Záujem ľudí
o tento prípad, či Nobelova cena za mier nič nezmenia."
**********
T. Pilz, redaktor STV 1: "Udelenie Nobelovej ceny za mier disidentovi odsúdenému za protištátnu
činnosť vyvolalo v Číne pobúrenie."
Natočené:
Jiang Yu, čínske ministerstvo zahraničných vecí: "Čínska justícia tohto muža odsúdila, pretože porušil
zákony, ktoré majú chrániť našich občanov. Rôzne krajiny majú rôzne názory na dodržiavanie ľudských
práv."
**********
T. Pilz, redaktor STV 1: "Peking už pred vyhlásením Nobelovej ceny za mier varoval, že by jej udelenie
čínskemu disidentovi mohlo poškodiť vzťahy medzi Čínou a Nórskom."
Pripravil: T. Pilz
Maroš Stano, moderátor STV 1: "O téme budeme hovoriť aj v štúdiu s Františkom Škvrndom z Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, vitajte."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Takže čínsky disident, profesor literatúry Liou Siao-po, ktorého čínska
vláda označila za zločinca, držal napríklad hladovku na Námestí Nebeského pokoja počas tých búrlivých
udalostí v roku 1989, neskôr sa pokúsil nejakým spôsobom na štýl Charty ´77 urobiť takzvanú Chartu 08,
aký je váš názor na rozhodnutie nórskeho výboru, aby cenu získal, keďže ľudské práva a boj za mier, to
sú prel, prepojené veci?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Bezpochyby treba vidieť úzku
spojitosť medzi bojom za mier a bojom za ľudské práva, alebo medzi mierom a dodržiavaním ľudských
práv. Napriek tomu, že je množstvo možných odpovedí na tú otázku, treba sa možno pozrieť na problém
aj tak, či skutočne dôvody, kvôli ktorým bola udelená Nobelova cena za mier, sú tými, ktoré prispejú
k mierovému riešeniu problémov v dnešnom svete. A to by bolo na mimoriadne dlhú debatu, v ktorej sa
môžu objaviť rôzne názory. Osobne ja si myslím, že žiaľ v dnešnom svete je omnoho viacej problémov,
ktoré súvisia s ťažkosťami, s rôznymi konfliktami než ten, kvôli ktorému sa táto cena tohto roku udelila.
Možno uviesť dlhotrvajúcu vojnu v Afganistane, kde zahynuli tisícky nevinných ľudí, možno ukázať dlhé
konflikty, ktoré existujú, dlhodobé konflikty, ktoré existujú vo svete, možno ukázať na to, že hladuje
takmer miliarda ľudí na zemeguli, z nich tisíce hynú a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Bezpochyby je
potrebné poukazovať na otázku ľudských práv, ale otázka je aj v tom, aká je hodnota ľudského života
v dnešnom svete."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Ako ste už spomínali, vždy je to udelenie ceny nejakým spôsobom
signálom, súčasne s Cenou za mier sa ozývajú výzvy prepustiť tohto disidenta na slobodu, už sa ozvala
nemecká vláda aj americký prezident Barack Obama, dokonca súhlasí na Slovensku, že by tak malo
urobiť aj Slovensko, pretože aj naši poslanci sú niektorí za nomináciou tohto disidenta, Čína si ale vždy
veľmi ostro strážila svoj imidž, reagovala vždy veľmi tvrdo a podráždene na prípadnú kritiku a ocenenia
kritikov režimu, stalo sa tak samozrejme aj teraz, nezhorší rozhodnutie Nobelovho výboru vzťahy Čína –
Európa, môžu vôbec reálne takéto apely pomôcť tomuto konkrétnemu človeku?"

František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ide tu."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "...?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Ide tu o dve veci. Prvá je spojená
s tým, že podľa mňa nejaké vážne zhoršenie vzťahov medzi Čínou a Európou, Európskou úniou
presnejšie, nehrozí. Nobelova cena za mier je jediná cena, ktorá sa udeľuje v Nórsku, všetky ostatné
Nobelove ceny sa udeľujú vo Švédsku. Je paradoxom to, že sa rozhodlo na konci minulého, teda ešte
toho predchádzajúceho storočia, že táto cena sa bude udeľovať v Nórsku vzhľadom na to, že Švédsko
malo značne militaristické tradície.
Tabuľka:
FAKTY O NOBELOVEJ CENE MIERU
* od roku 1901 bolo udelených
91 cien
* získalo ju 61 jednotlivcov,
28 dvojíc a jedna trojica
* cenu získalo 12 žien
* multidržiteľom je Medzinárodný
Červený kríž – získal ju 3-krát
* medzi nominovanými boli aj
Tomáš G. Masaryk, Edvard Beneš,
Václav Havel
* v r. 1973 si cenu odmietol
prevziať vietnamský politik
Le Duc Tho. Dostal ju za mierovú
dohodu po vojne vo Vietname
* cenu nikdy neudelili indickému
politikovi Mahátmovi Gándhímu
* medzi nominovanými boli
aj Adolf Hitler a Jozef Stalin
* Hitler zakázal Nemcom prijímať
Nobelove ceny po tom, čo cenu
za rok 1935 dostal pacifista a
protinacisticky orientovaný
novinár Carl von Ossietzky
Dneska Švédsko je neutrálnou krajinou, Nórsko je v NATO, ale nie v Európskej únii, takže napriek tomu,
že Čína, Peking vyslal viacero varovaní, už boli nejaké náznaky, že bude udelená Nobelova cena tomuto
disidentovi, tak si myslím, že k nejakému zhoršeniu vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou nedôjde,
i keď samozrejme môžu vzniknúť rôzne problémy a na druhej strane treba vidieť, že tých Nobelových
cien za mier sa udelilo už aj v minulosti viacerým disidentom a nie je priama úmera medzi zlepšením
pozície disidenta alebo jeho prepustením na slobodu a tým, že túto cenu dostal, možno uviesť z
Mjanmaru Sun Ťi-aj, ktorá mala takéto problémy a nevyriešilo sa to takým spôsobom, ako si mysleli
niektorí predstavitelia ľudsko-právnych organizácií."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Možno to naopak skomplikuje život v určitých režimoch práve takéto
ocenenie. Liou Siao-po je prvý čínsky disident, ktorý dostal Nobelovu cenu za mier, môžem ale predtým
spomenúť napríklad čínskeho, teda dalajlámu, tibetského dalajlámu, vtedy Čína tiež veľmi ostro
protestovala, bolo to v roku 1989, rozpaky výbor vyvolal už minulý rok, keď nominoval na túto cenu
a túto cenu získal Barack Obama, ktorý bol vo funkcii vlastne len niekoľko mesiacov, považujete
rozhodnutia Nobelovho výboru za rozporuplné, aké vplyvy tam podľa vás môžu zohrávať úlohu?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Nobelova cena za mier sa
považuje všeobecne za najrozpornejšiu Nobelovu cenu vzhľadom na to, že má viac symbolický ako
reálny dopad. Za tými menami sú často rôzne symbolické akcie, hnutia, rôzne udalosti, javy a procesy,
ktoré potom umožňujú, ako som už spomínal pred chvíľkou, rôznu interpretáciu. Situácia napríklad

v tomto roku bola zložitá v tom, že bolo skoro 240 návrhov na udelenie ceny, z toho bolo okolo 40
organizácií, bežne tam chodí tých 150, 200 návrhov. No vybrať z týchto návrhov jeden, ktorý bude
schvaľovaný po celom svete, je značne ťažké, ľahko je kritizovať to rozhodnutie, horšie je byť v
tej komisii, ktorá o tom rozhoduje a ktorá patrí k nórskemu parlamentu. Na druhej strane však možno
ukázať asi aj na také veci, že odkiaľ môžu pochádzať tieto nominácie. Na prvom mieste sú to členovia
parlamentov a vlád rôznych štátov, teda má to jednoznačne politický podtext, potom to môžu byť rektori
univerzít, profesori z oblasti sociálnych vied, filozofie, teológie a ďalších oblastí, ďalej sú to členovia
Medzinárodného súdneho dvora v Haagu, ďalej tí, ktorí sú nositeľmi Nobelovej ceny, poprípade
predstavitelia tých organizácií, ktoré túto Nobelovu cenu dostali, takže je to do určitej miery aj také čosi
ako exkluzívny klub, že navrhneme tam takých ľudí, ktorí majú blízko k nám. Takže v tomto smere je to
symbolická záležitosť a dosť ťažko."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Je to subjektívne povedzme."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Je to veľmi subjektívne a dosť
ťažko skutočne prijať také rozhodnutie, ktoré bude prijaté s povďakom alebo so za, so zadosťučinením
na celom svete."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "No a na záver krátko, Cenu za mier dostávajú také možno tri kategórie,
jedna je, sú politici, ďalšie disidenti, aktivisti a potom ešte organizácie, najčastejšie mimovládne.
NIEKTORÍ LAUREÁTI NOBELOVEJ CENY ZA MIER
* 1906 Theodore Roosevelt – USA
* 1919 Woodrow Wilson – USA
* 1964 Martin Luther King – USA
* 1965 Detský fond OSN (UNICEF)
* 1979 Matka Tereza – India
* 1983 Lech Wałęsa – Poľsko
* 1988 Mierové sily OSN
* 1989 Dalajláma XIV.
(Tändzin Gjamccho) – Tibet
* 1990 Michail Sergejevič Gorbačov
ZSSR
* 1993 Nelson Mandela,
Frederik Willem de Klerk – JAR
* 1994 Jásir Arafat – Palestína,
Šimon Peres a Jicchak Rabin
Izrael
* 1999 Lekári bez hraníc – Belgicko
* 2002 Jimmy Carter – USA
* 2009 Barack Obama - USA
V roku 1983 dostal cenu napríklad disident Lech Wałęsa z Poľska, niekoľkokrát bol nominovaný aj
Václav Havel, aký má cena vplyv na spoločenskú váhu a prestíž toho oceneného, zvyšuje sa tým kredit
nejakým spôsobom, osoby, organizácie alebo práce?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No bezpochyby je to mediálna
záležitosť získať takéto ocenenie, na druhej strane však treba vidieť to, že je to spravidla za zásluhy, za
minulosť, teda sú to známe osoby, ak sa tento princíp trochu porušuje, tak nemusí to znamenať pre
dotyčného nejaký veľký prínos. Napríklad vlaňajšie menovanie amerického prezidenta, alebo udelenie
tejto ceny americkému prezidentovi Barackovi Obamovi bezpochyby jeho situáciu vo svete neuľahčilo,
skôr naopak sa prijímalo vlažne, až s takým počudovaním, niektoré kruhy, ktoré sa kriticky stavajú
k takej symbolike v súčasnej politike, poukazujú na to, že či ten krok o rozhodnutí menovať, alebo udeliť

túto cenu čínskemu disidentovi, nebol nejakou snahou kompenzovať to, čo bolo spojené vlani s takou
dosť ťažko vysvetliteľnou akciou menovania amerického prezidenta, ktorý len nastúpil do svojho úradu."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Ďakujem za návštevu a váš pohľad. Pekný večer, dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dovidenia."
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66. 70 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 16:00; 19/10/2010; Správy STV o 16:00; Z domova; E. Šándorová]
MODERATOR: Zuzana Závodská, Viliam Stankay
HOSTIA:
Zuzana Závodská, moderátorka STV 1: "Sú z nich politici, ekonómovia a úspešní manažéri na
Slovensku aj v zahraničí. Bránami Ekonomickej univerzity v Bratislave prešli od jej vzniku tisícky
absolventov. Jedna z najväčších univerzít dnes oslavuje 70. výročie vzniku."
Vysokú školu obchodnú, predchodkyňu Ekonomickej univerzity založili v roku 1940 obchodné
a priemyselné komory. Počas svojej histórie prešla viacerými názvami. Bola to tretia vysoká škola na
Slovensku. Do prvého ročníka bolo zapísaných 267 poslucháčov. V tomto roku tu študuje až 13600
študentov. Medzi absolventov univerzity patrí aj súčasný minister financií a minister školstva, ale aj
mnohí iní poslanci. Univerzita je centrom ekonomického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku,
a má nezastupiteľnú úlohu pri vzdelávaní ekonómov."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Je nesporné, že učitelia univerzity prispeli
k rozvoju ekonomiky Slovenska, k rozvoju teórií, k pozdvihnutiu Slovenska, tak ako je to aj poslaním
univerzít všeobecne, šíriť múdrosť, dobro, vzdelanie."
****
Ekonomická univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt a spolupracuje s viac ako sto univerzitami na celom
svete. Jej absolventi sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale aj v krajinách Európskej únie.
Pripravila: E. Šándorová
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67. Univerzita oslávila výročie
[Téma: Rektor EU; Slovenka; 26/10/2010; 43/2010; s.: 16; Zo spoločnosti; Redakcia]
Ekonomická univerzita na Slovensku má sedemdesiat rokov a významné výročie si devätnásteho
októbra prišli uctiť do auly Ekonomickej univerzity v Bratislave prezident SR Ivan Gašparovič,
predsedníčka vlády Iveta Radičová, minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen Jurzyca,
podpredseda parlamentuMilan Hort, ako aj tridsať rektorov vysokých škôl zo Slovenska a zahraničia.
Na akademickej slávnosti bolo približne štyridsať veľvyslancov a zástupcov diplomatických zborov, ako
aj mnoho absolventov a študentov. Pri tejto významnej príležitosti boli udelené zlaté medaily všetkým
doterajším rektorom Ekonomickej univerzity. Napríklad profesorovi Jurajovi Hroncovi, profesorovi
Antonovi Jurovskému, doktorovi práv Štefanovi Rehákovi, docentovi Viktorovi Pavlendovi, in memoriam,
a ďaľším významným rektorom.
V prejave súčasného rektora Ekonomickej univerzity profesora Rudolfa Siváka odznelo, že rok 2010
je nielen rokom70. výročia vzniku, ale aj rokom, keď bola ukončená komplexná akreditácia univerzity,
ktorej história sa začala písať 1. októbra 1940. Vtedy obchodné a priemyselné komory v Bratislave, v
Banskej Bystrici av Prešove založili za výdatnej pomoci profesora Juraja Hronca Vysokú školu obchodnú
ako tretiu vysokú školu na Slovensku a položili tým základy rozvoja ekonomického vzdelania na
Slovensku. V súčasnosti má univerzita sedem fakúlt a štrnásť celouniverzitných pracovísk.
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68. Nórsky kráľ víta spoluprácu oboch krajín
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:30; 27/10/2010; Správy STV; Z domova; Magda Tóth Želeňáková]

Vlado Vondrák, moderátor STV: "Otázka zodpovedného podnikania, zvyšovanie produktivity firiem a
spolupráca nórskych podnikateľov so slovenskými univerzitami, tieto témy dominovali na ekonomickom
fóre, ktorý dnes otvoril nórsky kráľ Harald V."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Podľa nórskeho kráľa Haralda V. majú obe krajiny veľkú
možnosť vzájomne si vymieňať obchodné skúsenosti."
Harald V. nórsky kráľ: "Dôležité je, aby sme dokázali bojovať s korupciou a dbali v podnikaní na
dodržiavanie ľudských práv."
Ivan Gašparovič, prezident SR: "Si treba uvedomiť, že podnikateľ a zamestnanec sú spojité nádoby. Ak
nefunguje jedno, nemôže fungovať druhé."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Slováci by mali podľa nórskeho podnikateľa aj napriek
všetkým pozitívam niektoré veci zlepšiť."
Kim Schliekelmann, NOR-WAY: "Mali by sa naučiť, že termíny sú termíny a dohody sú dohody."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Dôležitá je pre Slovensko aj spolupráca v oblasti energetiky."
Juraj Miškov, minister hospodárstva a výstavby SR (SaS): "Budem mať snahu presvedčiť aj ďalších
nórskych investorov, aby prišli na Slovensko a investovali."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Pozoruhodná a inšpiratívna je spolupráca
v Nórsku medzi podnikateľskými subjektami a vysokými školami z hľadiska podpory riešenia
výskumných vzdelávacích projektov."
Einar Eriksen, NCE Halden, zástupca 20 firiem z Nórska: "Chceme, aby vaši študenti prišli k nám, aby
sme im mohli odovzdať naše skúsenosti z oblasti energetiky."
Magda Tóth Želeňáková, redaktorka STV: "Vlády oboch krajín chcú vytvárať moderné podnikateľské
prostredie s podporou inovácií. Zároveň Slovensko sa chce podľa slov Juraja Miškova už v najbližších
rokoch priblížiť k Nórsku, ktoré je známe nízkou mierou korupcie."
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69. Rektor Ekonomickej univerzity kandiduje sám
[Téma: Rektor EU; SME; 29/10/2010; s.: 4; Spravodajstvo; Ján Glovičko]
Rudolfa Siváka obviňujú, že nechal vyplatiť odmenu študentom, ktorí volia nového rektora. Ten to
odmieta.
Bratislava. Rektorom najväčšej ekonomickej školy na Slovensku, Ekonomickej univerzity v
Bratislave, chce byť jediný človek. Doterajší rektor Rudolf Sivák. Sivákov protikandidát profesor
Peter Baláž pred dvoma dňami odstúpil. Akademický senát tak bude koncom roka rozhodovať, či aj na
ďalšie štyri roky podporí Siváka, alebo budú nové voľby. "Každý, kto spĺňa podmienky, sa mohol
prihlásiť, a každý, kto sa prihlásil, môže odstúpiť. Ďalší komentár z mojej strany nie je potrebný.
Nepoznám dôvod jeho rozhodnutia a ani som s ním o tom nehovoril," hovorí Sivák.
Študentov voličov odmenili
Na včerajšom predstavení Sivákovi jeho kolegovia z univerzity vyčítali, že väčšina zo študentskej časti
Akademického senátu dostala od rektora pred niekoľkými mesiacmi finančnú odmenu. Potvrdil to aj
predseda senátu Andrej Dupaľ. Priznal, že škola odmenila aj jeho. Miesto v senáte je pritom čestné bez
nároku na odmenu. Obvinenia rektor Sivák označil za "znôšku neprávd, pochybností a otáznikov".
"Spýtajte sa pána rektora, pretože ja s týmito vecami nemám nič spoločné," vyhýbal sa Dupaľ odpovedi
na otázku, prečo študenti dostali peniaze. Povedal, že škola im ich vyplatila vo februári tohto roka "za
prácu v Akademickom senáte a v študentskom parlamente". Dupaľ priznal, že dostal 900 eur. Vraj za
štyri roky.
Rektor tvrdí, že nevedel
Rektor odmeny pre členov senátu osem mesiacov pred voľbami poprel. "Ja ani o tom neviem. Ak boli
vyplatené nejaké odmeny študentom, tak to bolo v súlade so štipendijným poriadkom," povedal Sivák.
"Bolo to ako motivačné štipendium za mimoriadne prínosy v oblasti študentských aktivít," povedal zasa
podpredseda senátu za študentskú časť Michal Brčák. Rektora spochybnili aj po tom, ako sa bránil

medzinárodnou akceptáciou školy, či kontaktmi so zahraničím. Jeden z bývalých rektorov Juraj Stern
ho vyzval, aby odpovedal po anglicky. Sivák sa vtedy zadíval do papierov. "Nepokladal som za vhodné
na zhromaždení, kde sa predstavuje rektor, aby som dokazoval svoju spôsobilosť. Lebo to nie je o tom,
či dokážem povedať desať viet v angličtine," povedal Sivák. Tvrdí, že nečítal, iba hľadal informácie v
podkladoch.
Ján Glovičko
Rektor Rudolf Sivák kandiduje opäť. foto-sita
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70. Nórsky kráľovský pár na Slovensku
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 16:00; 27/10/2010; Správy STV o 16:00; Z domova; M. Tóth
Želeňáková]
MODERATOR: Zuzana Závodská, Viliam Stankay
HOSTIA:
Zuzana Závodská, moderátorka STV 1: "Dobrý deň, pozrite si prehľad toho, čo sa udialo doma i v
zahraničí."
Viliam Stankay, moderátor STV 1: "Nech sa vám Správy o 16:00 príjemne sledujú."
Zuzana Závodská, moderátorka STV 1: "Nórsky kráľ Harald V., ktorý je spolu s kráľovnou Sonjou v
týchto dňoch na návšteve Slovenska, otvoril dnes v Bratislave Slovensko-nórske ekonomické fórum.
Témou bola aj spolupráca medzi nórskymi podnikateľmi a našimi vysokými školami."
M. Tóth Želeňáková, redaktorka STV 1: "Slovensko už mnohí podnikatelia z Nórska dôverne poznajú aj
ako stabilnú krajinu s vysoko kvalifikovanou pracovnou silou. Jeden z nich pôsobí u nás už 9 rokov,
hľadá lekárov pre škandinávske nemocnice a vyváža naše okná do Nórska, ich kvalita a dobrá cena
oslovili tamojšie obchodné siete. Slováci podľa podnikateľa aj napriek všetkým pozitívam musia niektoré
veci zdokonaliť."
Natočené:
Kim Schliekelmann, NOR-VAY: "Mali by sa naučiť, že termíny sú termíny a dohody sú dohody, lebo
veľmi ťažko niečo dohodnúť a potom to dostať na termín."
**********
M. Tóth Želeňáková, redaktorka STV 1: "Pre Slovensko je dôležitá aj spolupráca medzi nórskymi
podnikateľskými subjektmi a našimi vysokými školami."
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Veľmi pozitívne hodnotíme možnosť,
ktorú vytvára nórsky fond pre študentov a učiteľov na Slovensku z hľadiska možností absolvovať stáže."
Einar Eriksen, NCE Halden, zástupca 20 firiem z Nórska: "Chceme, aby vaši študenti prišli k nám, aby
sme im mohli odovzdať naše skúsenosti z oblasti energetiky."
Harald V., nórsky kráľ: "Myslím si, že máme obrovskú šancu vymieňať si vzájomné obchodné
skúsenosti. Dôležité je, aby sme dokázali bojovať s korupciou a dbali v podnikaní na dodržiavanie
ľudských práv."
**********
M. Tóth Želeňáková, redaktorka STV 1: "Návšteve nórskeho kráľovského páru sa budeme venovať aj vo
večerných správach."
Pripravila: M. Tóth Želeňáková
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71. Rektor Ekonomickej univerzity kandiduje sám
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 29/10/2010; Z domova; Ján Glovičko]

Rudolfa Siváka obviňujú, že nechal vyplatiť odmenu študentom, ktorí volia nového rektora. Ten to
odmieta.
BRATISLAVA. Rektorom najväčšej ekonomickej školy na Slovensku, Ekonomickej univerzity v
Bratislave, chce byť jediný človek. Doterajší rektor Rudolf Sivák.
Sivákov protikandidát profesor Peter Baláž pred dvoma dňami odstúpil. Akademický senát tak bude
koncom roka rozhodovať, či aj na ďalšie štyri roky podporí Siváka, alebo budú nové voľby.
"Každý, kto spĺňa podmienky, sa mohol prihlásiť, a každý, kto sa prihlásil, môže odstúpiť. Ďalší komentár
z mojej strany nie je potrebný. Nepoznám dôvod jeho rozhodnutia a ani som s ním o tom nehovoril,"
hovorí Sivák.
Študentov voličov odmenili
Na včerajšom predstavení Sivákovi jeho kolegovia z univerzity vyčítali, že väčšina zo študentskej časti
Akademického senátu dostala od rektora pred niekoľkými mesiacmi finančnú odmenu. Potvrdil to aj
predseda senátu Andrej Dupaľ. Priznal, že škola odmenila aj jeho. Miesto v senáte je pritom čestné bez
nároku na odmenu.
Obvinenia rektor Sivák označil za "znôšku neprávd, pochybností a otáznikov".
"Spýtajte sa pána rektora, pretože ja s týmito vecami nemám nič spoločné," vyhýbal sa Dupaľ odpovedi
na otázku, prečo študenti dostali peniaze. Povedal, že škola im ich vyplatila vo februári tohto roka "za
prácu v Akademickom senáte a v študentskom parlamente". Dupaľ priznal, že dostal 900 eur. Vraj za
štyri roky.
Rektor tvrdí, že nevedel
Rektor odmeny pre členov senátu osem mesiacov pred voľbami poprel. "Ja ani o tom neviem. Ak boli
vyplatené nejaké odmeny študentom, tak to bolo v súlade so štipendijným poriadkom," povedal Sivák.
"Bolo to ako motivačné štipendium za mimoriadne prínosy v oblasti študentských aktivít," povedal zasa
podpredseda senátu za študentskú časť Michal Brčák.
Rektora spochybnili aj po tom, ako sa bránil medzinárodnou akceptáciou školy, či kontaktmi so
zahraničím. Jeden z bývalých rektorov Juraj Stern ho vyzval, aby odpovedal po anglicky. Sivák sa vtedy
zadíval do papierov.
"Nepokladal som za vhodné na zhromaždení, kde sa predstavuje rektor, aby som dokazoval svoju
spôsobilosť. Lebo to nie je o tom, či dokážem povedať desať viet v angličtine," povedal Sivák. Tvrdí, že
nečítal, iba hľadal informácie v podkladoch.
Rektorom UK chcú byť len prírodovedci
BRATISLAVA. Novým rektorom Univerzity Komenského chcú byť len pedagógovia prírodných vied.
Humanitné fakulty nenominovali nikoho.
Najväčšie šance má prorektorka a biochemička Marta Kollárová, ktorú navrhli rektor František Gahér a
piati dekani vrátane šéfa Lekárskej fakulty Petra Labaša. Ak Kollárová vyhrá, z Gahéra sa môže stať
prorektor.
Z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky kandiduje dekan Ján Boďa. Časť Prírodovedeckej fakulty
podporila profesora Karola Mičietu, druhá vrátane časti akademickej obce z iných fakúlt,
podporuje profesora Vladimíra Šuchu.
(jgl)
Ján Glovičko
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72. Univerzity volia rektorov. Kandiduje aj plagiátor
[Téma: Rektor EU; SME; 25/10/2010; s.: 2; Spravodajstvo; Ján Glovičko]
Slovenská technická univerzita vyberá nového šéfa už dnes. O funkciu sa uchádza aj Dušan Petráš,
ktorý sa ospravedlňoval za plagiátorstvo.
Bratislava. Rok 2010 nie je supervolebným rokom iba v politike, ale aj na vysokých školách. Akademické
senáty do Vianoc zvolia nových dekanov fakúlt a rektorov na najväčších slovenských univerzitách.

Meno nového rektora najstaršej a najväčšej vysokej školy, Univerzity Komenského, bude známe 10.
novembra. František Gahér nemôže po dvoch obdobiach vo funkcii kandidovať. V piatok sa zase
predstavia kandidáti na šéfa najväčšej ekonomickej školy - Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Najväčšia slovenská technická univerzita si volí nového rektora už dnes. Súčasný rektor STU Vladimír
Báleš zastával funkciu dve volebné obdobia a podobne ako Gahér, ani on nemôže podľa
vysokoškolského zákona viac kandidovať.
Musel sa ospravedlniť
Bálešovým nástupcom chcú byť štyria profesori zo školy. Dvaja z nich sú v súčasnosti prorektormi
univerzity, jeden dekanom fakulty. Medzi kandidátmi je aj prorektor Dušan Petráš, ktorý sa v roku 2008
musel ospravedlniť v odbornom časopise Projekt-Stavba za to, že v jednej z jeho prác "nebola použitá
presná forma citovania pri citáciách z diel a knižných publikácií". Na forme ospravedlnenia a vyplatení
nákladov na súdne trovy sa Petráš dohodol až po dvoch rokoch trvania súdneho sporu. V piatok Petráš
nedvíhal telefón, na SMS správu s otázkou prečo sa rozhodol kandidovať, odpovedal stručne a vypol si
mobil. "Môj volebný program za silnú univerzitu, prosperujúce fakulty a kvalitných absolventov je na
webovej stránke STU a bol verejne prezentovaný akademickej obci 18. októbra 2010. Prajem vám
prijemný víkend," napísal v správe Petráš. "Prepáčte, ale vzhľadom na to, že sa uskutočnilo mimosúdne
vyrovnanie pracovníkov, ktorých som v súdnom spore zastupovala, sa k danej veci nechcem
vyjadrovať," odpísala Zuzana Sternová z kolektívu autorov, od ktorých Petráš prevzal exkluzívne
materiály bez ich súhlasu a citovania.
A čo ostatní?
"Dnes máme 25-tisíc študentov v Česku a to sú tí lepší. Niektorých musíme dostať späť, lebo inak nám
budú chýbať. Dostaneme ich späť len vtedy, ak im ponúkneme niečo viac," povedal o svojej vízii pre
školu ďalší z kandidátov, profesor Peter Ballo. Z STU chce vybudovať kvalitnú značku, zamerať sa chce
aj na verejnosť. "Chcel by som naplniť predsavzatie vlády, aby malo Slovensko univerzitu v TOP 500
univerzitách sveta. To sa dá iba vtedy, ak efektívne využijeme pedagogickú činnosť, medzinárodnú
spoluprácu a štrukturálne fondy," povedal o svojej predstave profesor František Janiček, ktorý je
prorektorom STU pre rozvoj. Štvrtým kandidátom je dekan Materiálovotechnologickej fakulty profesor
Oliver Moravčík, ktorý zhrnul svoj program do slov tradícia, efektivita a internacionalizácia. "Národnú ligu
sme ako STU vyhrali, skúsme obstáť aj vo vrcholovej európskej súťaži," vyzýva Moravčík.
Ján Glovičko osme
Môj volebný program za silnú univerzitu, prosperujúce fakulty a kvalitných absolventov je na webe.
Dušan Petráš, kandidát na rektora STU
Rektorovi STU Vladimírovi Bálešovi, rektorovi UK Františkovi Gahérovi a rektorovi EU Rudolfovi
Sivákovi sa skončí funkčné obdobie. Báleš a Gahér už nemôžu kandidovať. foto-sita
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73. Univerzity volia rektorov. Kandiduje aj plagiátor
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 25/10/2010; Z domova; Ján Glovičko]
Slovenská technická univerzita vyberá nového šéfa už dnes. O funkciu sa uchádza aj Dušan Petráš,
ktorý sa ospravedlňoval za plagiátorstvo.
BRATISLAVA. Rok 2010 nie je supervolebným rokom iba v politike, ale aj na vysokých školách.
Akademické senáty do Vianoc zvolia nových dekanov fakúlt a rektorov na najväčších slovenských
univerzitách.
Meno nového rektora najstaršej a najväčšej vysokej školy, Univerzity Komenského, bude známe 10.
novembra. František Gahér nemôže po dvoch obdobiach vo funkcii kandidovať.
V piatok sa zase predstavia kandidáti na šéfa najväčšej ekonomickej školy - Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Najväčšia slovenská technická univerzita si volí nového rektora už dnes. Súčasný rektor STU Vladimír
Báleš zastával funkciu dve volebné obdobia a podobne ako Gahér, ani on nemôže podľa
vysokoškolského zákona viac kandidovať.
Musel sa ospravedlniť

Bálešovým nástupcom chcú byť štyria profesori zo školy. Dvaja z nich sú v súčasnosti prorektormi
univerzity, jeden dekanom fakulty. Medzi kandidátmi je aj prorektor Dušan Petráš, ktorý sa v roku 2008
musel ospravedlniť v odbornom časopise Projekt-Stavba za to, že v jednej z jeho prác "nebola použitá
presná forma citovania pri citáciách z diel a knižných publikácií".
Na forme ospravedlnenia a vyplatení nákladov na súdne trovy sa Petráš dohodol až po dvoch rokoch
trvania súdneho sporu.
V piatok Petráš nedvíhal telefón, na SMS správu s otázkou prečo sa rozhodol kandidovať, odpovedal
stručne a vypol si mobil. "Môj volebný program za silnú univerzitu, prosperujúce fakulty a kvalitných
absolventov je na webovej stránke STU a bol verejne prezentovaný akademickej obci 18. októbra 2010.
Prajem vám príjemný víkend," napísal v správe Petráš.
"Prepáčte, ale vzhľadom na to, že sa uskutočnilo mimosúdne vyrovnanie pracovníkov, ktorých som v
súdnom spore zastupovala, sa k danej veci nechcem vyjadrovať," odpísala Zuzana Sternová z kolektívu
autorov, od ktorých Petráš prevzal exkluzívne materiály bez ich súhlasu a citovania.
A čo ostatní?
"Dnes máme 25-tisíc študentov v Česku a to sú tí lepší. Niektorých musíme dostať späť, lebo inak nám
budú chýbať. Dostaneme ich späť len vtedy, ak im ponúkneme niečo viac," povedal o svojej vízii pre
školu ďalší z kandidátov, profesor Peter Ballo. Z STU chce vybudovať kvalitnú značku, zamerať sa chce
aj na verejnosť.
"Chcel by som naplniť predsavzatie vlády, aby malo Slovensko univerzitu v TOP 500 univerzitách sveta.
To sa dá iba vtedy, ak efektívne využijeme pedagogickú činnosť, medzinárodnú spoluprácu a
štrukturálne fondy," povedal o svojej predstave profesor František Janíček, ktorý je prorektorom STU pre
rozvoj.
Štvrtým kandidátom je dekan Materiálovotechnologickej fakulty profesor Oliver Moravčík, ktorý zhrnul
svoj program do slov tradícia, efektivita a internacionalizácia. "Národnú ligu sme ako STU vyhrali,
skúsme obstáť aj vo vrcholovej európskej súťaži," vyzýva Moravčík.
Ján Glovičko

Späť na obsah

74. Šurany sa zaradili medzi univerzitné mestá
[Téma: Rektor EU; Nitrianske noviny - Naše Novosti; 25/10/2010; 42/2010; s.: 5; Školy; MIROSLAV
ANTONI]
OTVORIU HISTORICKY PRVÝ AKADEMICKÝ ROK
Trinásteho októbra v spoločenskom dome slávnostne otvorili akademický rok na konzultačnom
pracovisku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity (NH EU) Bratislava. V Šuranoch
otvorila štúdium odboru verejná správa a regionálny rozvoj.
ŠURANY. Na oficiálne otvorenie prišla reprezentácia akademických funkcionárov, aká sa nevidí často:
rektor EU Rudolf Sivák, dekan NH EU Ján Lisý a prodekanka pre vzdelávaciu činnosť Erika
Pastoráková.
Akreditovali sedem odborov
Ako povedal rektor R. Sivák, pedagogické pracovisko v Šuranoch otvárajú v čase 70. výročia vzniku
predchodcu súčasnej Ekonomickej univerzity. Dnes je EU počtom študentov najvýznamnejšou
vzdelávacou ustanovizňou v oblasti ekonómie a menežmentu na Slovensku. Štúdium v 69
akreditovaných odborov na troch stupňoch vysokoškolského štúdia doteraz ukončilo vyše 72-tisíc
absolventov. Dekan NH EU a niekdajší absolvent šurianskeho gymnázia Ján Lisý spomenul časy, kedy
každé ráno spústa študentov smerovala k vlakom a autobusom zo Šurian za vzdelaním. "Dnes ich je
menej, ale majú o to viac ambícií," povedal. "Šurany sú dnes univerzitným mestom, kde si môžu
pozdvihnúť vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň. Rozbehli sme program verejná správa a regionálny
rozvoj, pre toto pracovisko však máme akreditované aj programy zamerané na financie, investovanie,
bankovníctvo, národné hospodárstvo, sociálny rozvoj, ekonomickú žurnalistiku. Môžeme ich v Šuranoch
spustiť bez obáv, že by ich študentom nepriznali titul," dodal.

Majú vyše tisíc stredoškolákov
Primátor Imrich Várady pripomenul, že o ustanovenie vysokej školy sa predstavitelia mesta snažili počas
predchádzajúcich desaťročí. Rozhodujúcim dátumom bol október 2009.Vtedy dekan EU mestu oznámil,
že na základe komplexnej akreditácie EU Bratislava, o ktorej rozhodol vtedajší minister školstva Ján
Mikolaj, bolo NH EU Bratislava priznané právo uskutočňovať niekoľko študijných programov, ktorých
súčasťou je aj študijný program verejná správa a regionálny rozvoj dennou aj externou formou. Primátor
poďakoval všetkým, ktorí sa o úspech pričinili - osobitne zástupcom EU a Františkovi Tamašovičovi,
riaditeľovi Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch, kde zriadili akademické pracovisko. "Dnešný
krok ocení možno až história a pokolenia tých, ktorí tu dnes sedia," oslovil mladých poslucháčov v
hľadisku spoločenského domu F. Tamašovič. "Šurany boli vždy mestom mladých, študuje tu približne 1
200 stredoškolákov. Chceme, aby ste vy v tomto dlhodobom projekte pokračovali."
Prišli až z Levického okresu
"Pracujem vo verejnej správe a chcela by som si zvýšiť vzdelanie," povedala pre MY Mária z Levíc. Zo
susedného okresu bude dochádzať aj čerstvá maturantka Dominika, pre ktorú bolo hlavným kritériom, že
vysoká škola je relatívne blízko. Najbližšie to bude mať Simona zo Šurian, ktorá sa pre tunajšiu vysokú
školu rozhodla po absolvovaní hotelovej akadémie. "Ekonomika ma bavila a je to priamo v meste.
Hodlám ju aj skončiť a potom mám vyššie ambície než začínať niekde ako čašníčka," povedala.
MIROSLAV ANTONI
Prváčky Zľava Simona, Dominika a Mária na otvorení prvého akademického roka. FOTO: (MA)
Otvorenie Zľava F. Tamašovič, J. Lisy, E. Pastoráková, R. Slváka I. Várady. FOTO: (MA)
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75. 12 hodín inovácií, tímovej práce a bojov o víťazstvo
[Téma: Rektor EU; Strategie.sk; 27/10/2010; redakcia]
Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou ČSOB Finančnej skupiny
uskutoční vo štvrtok 28. októbra 2010 v hoteli Holiday Inn v Bratislave projekt ČSOB HlavaPäta na
podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Pre 20 trojčlenných tímov študentov je pripravená intenzívna 12-hodinová skúsenosť, počas ktorej budú
hľadať kreatívne postupy a inovatívne riešenia reálnych zadaní banky. Účastníkov čaká zážitok z tímovej
práce, nutnosť kooperácie pri hľadaní riešenia, príprava zaujímavej a predvedčivej prezentácie výstupov,
rozhovor s odbornou porotou.
Počas celého dňa sa im bude venovať asi 10 facilitátorov z radov manažérov a zamestnancov banky a
na záver pri prezentáciách výstupov podrobí ich riešenia hodnoteniu odborná porota zložená z TOP
manažérov banky.
Projekt nazvaný ČSOB HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady ponúka mladým
ľuďom jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje
schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business
prostredí. Na Slovensku sa bude realizovať prvýkrát pre vysokoškolských študentov.
"Jedinečnosť tohto partnerstva s ČSOB je v tom, že spoločne prinášame nový vzdelávací projekt pre
študentov vysokých škôl. Spája sa v ňom vzdelávanie a podpora talentov, zapájanie zamestnancov firmy
do samotnej realizácie a, podpora neziskovej organizácie, ktorej know how je postavené práve na
zážitkovom vzdelávaní a učení sa skúsenosťou", Marcela Havrilová, riaditeľka Junior Achievement
Slovensko.
"Pre spoluprácu s JASR sme sa rozhodli najmä preto, že ide o profesionálnu organizáciu, ktorá má s
realizáciou vzdelávacích programov značné skúsenosti. Projekt ČSOB HlavaPäta je pre nás novou
výzvou, do ktorej aktívne vstupujú v úlohe konzultantov aj naši zamestnanci. Teší nás, že projekt
študentom prinesie jedinečný zážitok a nám nové nápady a talenty, ktoré nájdu uplatnenie v našej
spoločnosti," dodala Andrea Gajdošová, špecialista pre zodpovedné podnikanie a sponzoring, ČSOB.
Študenti budú súťažiť o zaujímavé ceny: Trainee Program – part-time trojmesačná platená stáž v ČSOB,
netbooky, dvojtýždňová stáž v redakcii odborného mesačníka Stratégie, vstup na Zlatý klinec 2011 –
najvýznamnejšie podujatie v reklamnej branži, ktoré tvorí celodenný sprievodný vzdelávací program a
večerné podujatie.
Oceňovanie najlepších tímov prebehne po skončení súťaže za účasti TOP manažmentu banky a za
účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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76. HlavaPäta podporuje inovatívne myslenie
[Téma: Rektor EU; changenet.sk; 28/10/2010; Redakcia]
Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou ČSOB realizuje dnes v
Bratislave jedinečný projekt ČSOB HlavaPäta na podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Pre 20 trojčlenných tímov študentov je pripravená intenzívna 12-hodinová skúsenosť, počas ktorej budú
hľadať kreatívne postupy a inovatívne riešenia reálnych zadaní banky. Účastníkov čaká zážitok z tímovej
práce, nutnosť kooperácie pri hľadaní riešenia, príprava zaujímavej a predvedčivej prezentácie výstupov,
rozhovor s odbornou porotou.
Počas celého dňa sa im bude venovať asi 10 facilitátorov z radov manažérov a zamestnancov banky a
na záver pri prezentáciách výstupov podrobí ich riešenia hodnoteniu odborná porota zložená z TOP
manažérov banky.
Projekt nazvaný ČSOB HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady ponúka mladým
ľuďom jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje
schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business
prostredí. Na Slovensku sa bude realizovať prvýkrát pre vysokoškolských študentov.
"Jedinečnosť tohto partnerstva s ČSOB je v tom, že spoločne prinášame nový vzdelávací projekt pre
študentov vysokých škôl. Spája sa v ňom vzdelávanie a podpora talentov, zapájanie zamestnancov firmy
do samotnej realizácie a, podpora neziskovej organizácie, ktorej know how je postavené práve na
zážitkovom vzdelávaní a učení sa skúsenosťou", Marcela Havrilová, riaditeľka Junior Achievement
Slovensko.
"Pre spoluprácu s JASR sme sa rozhodli najmä preto, že ide o profesionálnu organizáciu, ktorá má s
realizáciou vzdelávacích programov značné skúsenosti. Projekt ČSOB HlavaPäta je pre nás novou
výzvou, do ktorej aktívne vstupujú v úlohe konzultantov aj naši zamestnanci. Teší nás, že projekt
študentom prinesie jedinečný zážitok a nám nové nápady a talenty, ktoré nájdu uplatnenie v našej
spoločnosti," dodala Andrea Gajdošová, špecialista pre zodpovedné podnikanie a sponzoring, ČSOB.
Študenti budú súťažiť o zaujímavé ceny: Trainee Program – part-time trojmesačná platená stáž v ČSOB,
netbooky, dvojtýždňová stáž v redakcii odborného mesačníka Stratégie, vstup na Zlatý klinec 2011 –
najvýznamnejšie podujatie v reklamnej branži, ktoré tvorí celodenný sprievodný vzdelávací program a
večerné podujatie.
Oceňovanie najlepších tímov prebehne po skončení súťaže za účasti TOP manažmentu banky a za
účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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77. Ako sa vyvíja slovenská ekonomika?
[Téma: Rektor EU; STV Jednotka, 19:30; 30/10/2010; Správy STV; z domova; Eliška Šándorová a
Magda Tóth Želeňáková]
Jarmila Hargašová, moderátorka STV: "Zníženie nezamestnanosti, viac peňazí do výskumu, školstva a
infraštruktúry. Práve to by slovenskej ekonomike pomohlo zlepšiť jej kondíciu. Potvrdili to odborníci na
ekonomickom fóre."
Redaktorka STV: "Slovenská ekonomika sa postupne začína zotavovať z krízy. Jej rastu by mali podľa
ekonómov dopomôcť najmä zákazky v elektrotechnickom priemysle a stavebníctve. Dôležité bude však
najmä zníženie nezamestnanosti."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Ukazuje sa totiž, že pre zníženie
nezamestnanosti bude nevyhnutné ešte zvýšiť tempo ekonomického rastu."
Workie Tiruneh, vedúci pracovník Ekonomického ústavu SAV: "Ukazuje sa, že ako keby kvázi ten svet
mal to najhoršie za sebou. Ale to je na prvý pohľad, pretože ten najväčší prínos, to oživovanie svetovej
ekonomiky prichádza z tých fiškálnych stimulov."
Redaktorka STV: "Štátny rozpočet ráta z výraznejšou konsolidáciou verejných financií. Podľa niektorých
ekonómov to nestačí."
Minal Šikula, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV: "Dnešná doba je ... mimoriadne viacej ako v minulosti
vyžadovala jednotnotnú ucelenú národohospodársku koncepciu bez ohľadu na to, či ju hlásal ľavý,
pravý, koaličný, alebo opozičný."
Workie Tiruneh, vedúci pracovník Ekonomického ústavu SAV: "Je tam tá snaha v podstate znížiť tých
verejných výdavkov tak, aby sme sa dostali k nejakej rovnováhe."
Redaktorka STV: "Situáciu by mohol zlepšiť aj prílev očakávaných zahraničných investícií, ktorý by mal

podľa ekonómov zvýšiť aj domácu spotrebu a export."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "To je ten motor, obrazne povedané, ktorý
by mohol ekonomiku Slovenska po krízovom období posunúť a trajektóriu hospodárskeho rastu ešte
viac."
Redaktorka STV: "Kľúčovým momentom bude podľa ekonómov aj to, ako bude v najbližšom období
vplývať ekonomický rast na vývoj zamestnanosti. Eliška Šándorová a Magda Tóth Želeňáková,
Slovenská televízia."
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