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1. Etický rozmer do slovenského vysokého školstva
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 03/11/2010; SITA]
AUTOR - SITA, včera 13:13
Centrum severoamerických štúdií (CNAS) Ekonomickej univerzity v Bratislave a Americká obchodná
komora zorganizovali stretnutie podnikateľského a akademického sektora za účasti predstaviteľov MŠ
SR.
BRATISLAVA 3. novembra (WBN/PR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR avizuje silný
etický rozmer ako zjednocujúci prvok pri nastavení transparentných kritérií, podľa ktorých bude
podporovať vysoké školy na Slovensku. Zo stretnutia s predstaviteľmi VŠ a podnikateľmi boli dnes
navyše zverejnené konkrétne výstupy.
Centrum severoamerických štúdií (CNAS) Ekonomickej univerzity v Bratislave a Americká obchodná
komora zorganizovali stretnutie podnikateľského a akademického sektora za účasti predstaviteľov MŠ
SR. Stretnutie sa uskutočnilo ako sprievodné podujatie k odbornej konferencii McMa3oshka
organizovanej pod záštitou prezidenta SR, Ivana Gašparoviča.
Predmetom diskusie sa stala pripravovaná koncepcia MŠ SR v kontexte programového vyhlásenia vlády
SR, otázka akým spôsobom motivovať vysoké školy k získavaniu prostriedkov zo súkromného sektora,
ako aj problematika transferu technológií z výskumno-akademického do podnikateľského prostredia.
Uzavreté stretnutie si kládlo za cieľ prispieť k dialógu podnikateľského a akademického sektora s cieľom
podporiť praktickú spoluprácu a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl. Podujatie
vytvorilo priestor pre výmenu podnetov a tlmočenie očakávaní medzi relevantnými partnermi z vládneho,
akademického a podnikateľského prostredia. Existuje predpoklad, že otvorená diskusia na začiatku
nového volebného obdobia bude mať potenciál priniesť konkrétne výsledky v oblasti tvorby novej
legislatívy a prispeje tak k rozvoju znalostnej ekonomiky v SR.
Organizátori priniesli výstupy stretnutia spracované v pracovnom dokumente Výstupy MPRAM fóra ako
aj záznam z tlačovej konferencie, ktorej sa zúčastnili:
• Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva SR
• Miroslav Beblavý, poslanec NR SR
• František Jakab, CISCO s.r.o., predseda komisie pre spoluprácu priemyslu s akademickou sférou,
Americká obchodná komora v SR
• Jake Slegers, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora (koordinátor stretnutia)
• Michal Kovács, výkonný riaditeľ, Centrum severoametických štúdií, EU v Bratislave (koordinátor
stretnutia)

Informácie poskytlo Centrum severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave a Americká
obchodná komora v SR.
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2. Mihál bude verejne prednášať o zmenách v sociálnom poistení
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 04/11/2010; Ekonomika - Slovensko; SITA]
BRATISLAVA. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál sa zúčastní na verejných
prednáškach o zmenách v zákone o sociálnom poistení, ktoré sa budú uplatňovať od začiatku budúceho
roka.
Prvá takáto prednáška šéfa rezortu práce a sociálnych vecí sa uskutoční 14. decembra tohto roka v aule
Ekonomickej univerzity v Bratislave. "Ďalšie prednášky budú po Novom roku v Košiciach, Žiline,
Banskej Bystrici a znova v Bratislave," povedal minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Prednášky
budú podľa neho bezplatné a voľne prístupné.
Špeciálnu sériu prednášok pripravuje minister Mihál pre softvérové firmy, pre dodávateľov mzdových a
personálnych systémov.
"Je pre nás veľmi dôležité, aby zvládli zapracovanie novely zákona o sociálnom poistení. Sú tam
technicky dosť dôležité zmeny pri posudzovaní povinnosti poistenia, či vymeriavacieho základu,"
skonštatoval minister.
Prvá prednáška sa podľa neho uskutoční už v piatok 5. novembra v priestoroch rezortu práce a
sociálnych vecí a ďalšie prednášky sa budú konať v mesačných intervaloch.
SITA
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3. Mihál zdarma povysvetľuje, ako zabráni fintám na neplatenie odvodov
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 04/11/2010; SITA]
BRATISLAVA, 04.11.2010., 13:30 | SITA
Mihál sa v minulosti živil radením, ako platiť čo najnižšie odvody.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál sa zúčastní na verejných prednáškach o zmenách v
zákone o sociálnom poistení, ktoré sa budú uplatňovať od začiatku budúceho roka. Prvá takáto
prednáška šéfa rezortu práce a sociálnych vecí sa uskutoční 14. decembra tohto roka v aule
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
"Ďalšie prednášky budú po Novom roku v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a znova v Bratislave,"
povedal minister. Prednášky budú podľa neho bezplatné a voľne prístupné.
Špeciálnu sériu prednášok pripravuje minister Mihál pre softvérové firmy, pre dodávateľov mzdových a
personálnych systémov. "Je pre nás veľmi dôležité, aby zvládli zapracovanie novely zákona o sociálnom
poistení. Sú tam technicky dosť dôležité zmeny pri posudzovaní povinnosti poistenia, či vymeriavacieho
základu," skonštatoval minister. Prvá prednáška sa podľa neho uskutoční už v piatok 5. novembra v
priestoroch rezortu práce a sociálnych vecí a ďalšie prednášky sa budú konať v mesačných intervaloch.
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4. Problémové ministerstvo má nového šéfa
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 02/11/2010; čtk]
Aktualizované | Obnovené ministerstvo životného prostredia povedie vyštudovaný ekonóm József Nagy
(Most-Híd). 47659700
Do funkcie ho dnes vymenoval prezident Ivan Gašparovič. Bývalý poslanec parlamentu Nagy sa pred
časom stal štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva zodpovedným za oblasť životného
prostredia.
Ministerstvo životného prostredia bývalá vláda zlúčila s ministerstvom pôdohospodárstva, nový kabinet
premiérky Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) sa však dohodol na jeho obnovení. Úrad začal fungovať od
pondelka.
Nový minister v minulosti šéfoval spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.

Za prioritu v novej funkcii označil protipovodňové opatrenia či odstránenie starých ekologických záťaží.
Ministerstvo životného prostredia za prechádzajúcej vlády čelilo kritike za viaceré rozhodnutia, jednou z
najspornejších transakcií bol pre Slovensko údajne nevýhodný predaj emisných kvót. Nagy v minulosti
tvrdil, že sa pokúsi získať chýbajúci doplatok za predané emisie vo výške 15 miliónov eur. Peniaze mala
doplatiť americká spoločnosť Interblue Group, ktorá však medzičasom zanikla.
Profil Józsefa Nagya
Ing. József Nagy sa narodil 11. marca 1968 v Dunajskej Strede. Absolvoval štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave a potom sa venoval realitnej a publikačnej činnosti. Po návrate do rodného
mesta sa stal riaditeľom spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.
V parlamentných voľbách tohto roku Józsefa Nagya zvolili za poslanca NR SR ako nominanta strany
Most-Híd a spočiatku pracoval v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet.
V súčasnosti si však poslanecký mandát neuplatňuje, lebo koncom septembra tohto roku ho vymenovali
do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR. Vymenil vtedy na tomto poste Martina
Ružinského (nominant - Most-Híd), ktorého do funkcie zvolili začiatkom júla. V septembri sa stal József
Nagy kandidátom strany Most-Híd na post ministra životného prostredia, ktorý sa obnoví od novembra.
Jeho manželka Petra Nagyová-Džerengová je spisovateľkou.
čtk
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5. Škola popri práci? Zadarmo to nebude
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 04/11/2010; Tomáš Nejedlý]
Chceli by ste vysokoškolský titul, ale pracujete? Ideálnym riešením je štúdium na diaľku. Prebieha
zväčša v piatky a cez víkendy a škola kladie dôraz skôr na samostatnú prácu študenta. Ak externé
štúdium zvažujete, práve vám prinášame prehľad študijných programov, ktoré v tejto forme ponúkajú
verejné vysoké školy na budúci rok. Vybrať si môžete z portfólia zhruba tristo študijných programov externé štúdium poskytuje takmer každá z dvadsiatky verejných univerzít.
Šanca dostať sa na externé štúdium je zhruba 70-percentná. Do vlaňajšieho prvého ročníka sa na
verejné vysoké školy prihlásilo približne 17-tisíc uchádzačov, pričom školy plánovali prijať zhruba 13-tisíc
nových študentov.
V budúcom roku bude možné študovať externe sociálnu prácu, politológiu aj verejnú správu, právo či
manažment. Za právo na košickej Univerzite P.J. Šafárika zaplatíte ročne 680 eur, ďalšie tri právnické
fakulty verejných univerzít výšku školného zatiaľ nestanovili. Bezplatné štúdium manažmentu plánovala
poskytnúť Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, koľko bude škola žiadať po zmene pravidiel zatiaľ
nie je známe. Najviac zaplatia uchádzači o masmediálne štúdiá či žurnalistiku - 860 eur, medzi lacnejšie
patria technické smery so školným 500 eur za rok štúdia.
Hoci väčšina škôl drží výšku školného na rovnakej úrovni, na niektorých školách štúdium zdraželo. V
porovnaní s vlaňajškom zaplatia o sto eur viac ročne záujemcovia o štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa zase rozhodla spoplatniť štúdium
verejnej správy a niektorých filozofických smerov.
Ak si plánujete podať prihlášku na denné aj externé štúdium, počítajte s tým, že poplatok za prijímacie
konanie budete platiť dvakrát. Na väčšine škôl naďalej požadujú aj písomnú formu prihlášky - aj v
prípade, že ste na internetovej stránke školy vyplnili elektronickú formu. Podrobné pravidlá si určuje
každá škola zvlášť. Ponuka vysokých škôl by nebola kompletná bez študijných programov, ktoré
ponúkajú súkromné a štátne vysoké školy. Tie uverejníme v najbližšom období.
Tomáš Nejedlý
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6. Škola popri práci? Zadarmo to nebude
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 05/11/2010; s.: 10; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; Tomáš Nejedlý]
Povieme vám, kde a za koľko sa dá externe študovať.
Chceli by ste vysokoškolský titul, ale pracujete? Ideálnym riešením je štúdium na diaľku. Prebieha
zväčša v piatky a cez víkendy a škola kladie dôraz skôr na samostatnú prácu študenta. Ak externé
štúdium zvažujete, práve vám prinášame prehľad študijných programov, ktoré v tejto forme ponúkajú
verejné vysoké školy na budúci rok. Vybrať si môžete z portfólia zhruba tristo študijných programov externé štúdium poskytuje takmer každá z dvadsiatky verejných univerzít.
Šanca 70 percent

Šanca dostať sa na externé štúdium je zhruba 70-percentná. Do vlaňajšieho prvého ročníka sa na
verejné vysoké školy prihlásilo približne 17-tisíc uchádzačov, pričom školy plánovali prijať zhruba 13tisíc
nových študentov.
V budúcom roku bude možné študovať externe sociálnu prácu, politológiu aj verejnú správu, právo či
manažment. Za právo na košickej Univerzite P. J. Šafárika zaplatíte ročne 680 eur, ďalšie tri právnické
fakulty verejných univerzít výšku školného zatiaľ nestanovili.
Bezplatné štúdium manažmentu plánovala poskytnúť Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, koľko
bude škola žiadať po zmene pravidiel zatiaľ nie je známe. Najviac zaplatia uchádzači o masmediálne
štúdiá či žurnalistiku - 860 eur, medzi lacnejšie patria technické smery so školným 500 eur za rok štúdia.
Priplatíme si
Hoci väčšina škôl drží výšku školného na rovnakej úrovni, na niektorých školách štúdium zdraželo.
V porovnaní s vlaňajškom zaplatia o sto eur viac ročne záujemcovia o štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa zase rozhodla spoplatniť štúdium
verejnej správy a niektorých filozofických smerov.
Ak si plánujete podať prihlášku na denné aj externé štúdium, počítajte s tým, že poplatok za prijímacie
konanie budete platiť dvakrát.
Na väčšine škôl naďalej požadujú aj písomnú formu prihlášky - aj v prípade, že ste na internetovej
stránke školy vyplnili elektronickú formu. Podrobné pravidlá si určuje každá škola zvlášť.
Ponuka vysokých škôl by nebola kompletná bez študijných programov, ktoré ponúkajú súkromné a
štátne vysoké školy. Tie uverejníme v najbližšom období.
Tomáš Nejedlý
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7. Školné zatiaľ nezrušia
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 12:00; 01/11/2010; Poludňajší žurnál; Tomáš Grečko]
MODERATOR: Alfonz Šuran
Alfonz Šuran, moderátor: "Zrušenia školného za štúdium na viacerých vysokých školách sa tak skoro
nedočkáme aj napriek slovám premiérky, ktorá ho považuje za nezmyselné. Ministerstvo školstva totiž
takúto zmenu v najbližších mesiacoch neplánuje. Navyše s filozofiou školného za súbežné štúdium vraj
nemá ministerstvo problém."
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách sa tak skoro rušiť nebude.
Ministerstvo školstva zatiaľ nad takouto zmenou neuvažuje."
Natočené:
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva: "Pripravujeme takzvanú veľkú novelu vysokoškolského
zákona, ktorá bude pripravená v priebehu budúceho roka. Až v tejto veľkej novele budeme riešiť
prípadné spoplatnenie štúdia."
****
Tomáš Grečko, reportér TA3: "V budúcom roku sa maximálne školné v niektorých programoch vyšplhá
na viac ako tritisíc eur ročne. V prípade doktorandov dokonca na takmer dvojnásobok. Jeho presnú
výšku si určujú školy samé. Tie tvrdia, že na zmenu dôvody nevidia."
Obrazovka:
Príklady školného na VŠ
Zdroj: Ministerstvo školstva SR
Veterinárske lekárstvo (2. stupeň) 3150 €
Lekárske program (3.stupeň) 5670 €
****
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tým študentom ktorí súbežne študujú dva
študijné programy v rámci štipendia kompenzujeme túto čiastku."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Ide skôr o to, aby sa snažili získavať od
štátu iba jedno štipendium vlastne vo svojom živote."
****

Tomáš Grečko, reportér TA3: "Celkom iný názor mala však premiérka pri predstavovaní programu novej
vlády."
Začiatok archívneho záznamu 1.8.2010
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Sa nemá čo spoplatňovať iniciatíva a aktivita ľudí,
pokiaľ si chcú zlepšovať svoju pozíciu na trhu práce."
Koniec archívneho záznamu
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Školné sa nepáči ani študentom. Pri štúdiu na dvoch vysokých školách im
už neostáva väčšinou veľa času na prácu. A tak si školné nemôžu dovoliť."
Začiatok archívneho záznamu 17.7.2010
Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), poslanec NR SR: "Tým že ich nútime platiť poplatky, ich vlastne
vytláčame do Čiech a inde do zahraničia."
Koniec archívneho záznamu
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách prijala Ficova vláda v roku 2007.
Bola terčom študentských protestov a zaoberal sa ňou aj Ústavný súd. Opozícia totiž prišla s tým, že
zmeny sú retroaktívne. Sudcovia to však zamietli."
Natočené:
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Ministerstvo tvrdí že zmeny navrhne, ak sa na nich dohodne s
akademickou obcou. V takom prípade by sa dotkli študentov od 1. januára 2012."
****
Tomáš Grečko, TA3.
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8. Školné zatiaľ nezrušia
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 17:30; 01/11/2010; Správy TA3; Z domova; Tomáš Grečko]
MODERÁTOR: Martin Strižinec
Martin Strižinec, moderátor TA3: "Zrušenia školného za štúdium na viacerých vysokých školách sa tak
skoro nedočkáme aj napriek slovám premiérky. Ministerstvo školstva totiž takúto zmenu v najbližších
mesiacoch neplánuje. Navyše so školnými za súbežné štúdium vraj rezort problém nemá."
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách sa tak skoro rušiť nebude.
Ministerstvo školstva zatiaľ nad takouto zmenou neuvažuje."
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva: "Pripravujeme takzvanú veľkú novelu vysokoškolského
zákona, ktorá bude pripravená v priebehu budúceho roka. Až v tejto veľkej novele budeme riešiť
prípadné spoplatnenie štúdia."
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "V budúcom roku sa maximálne školné v niektorých programoch vyšplhá
na viac ako 3 tisíc euro ročne. V prípade doktorandov dokonca na takmer dvojnásobok. Jeho presnú
výšku si určujú školy samé. Tie tvrdia, že na zmenu dôvody nevidia."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tým študentom, ktorí súbežne študujú dva
študijné programy v rámci štipendia kompenzujeme túto čiastku."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Ide skôr o to, aby sa študenti snažili
získavať od štátu iba jedno štipendium vlastne vo svojom živote."
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Celkom iný názor mala však premiérka pri predstavovaní programu novej
vlády."
(Začiatok archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Sa nemá čo spoplatňovať iniciatíva a aktivita ľudí
pokiaľ si chcú zlepšovať svoju pozíciu na trhu práce."

(Koniec archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Školné sa nepáči ani študentom. Pri štúdiu na dvoch vysokých školách
im už väčšinou neostáva veľa času na prácu a tak si školné nemôžu dovoliť."
(Začiatok archívneho záznamu z 17. 7. 2010)
Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), poslanec NR SR: "Tým, že ich nútime platiť poplatky, vlastne práve tých
vytláčame do Čiech a inde do zahraničia."
(Koniec archívneho záznamu z 17. 7. 2010)
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách prijala Ficova vláda v roku 2007.
Bola terčom študentských protestov a zaoberal sa ňou aj ústavný súd. Opozícia totiž prišla s tým, že
zmeny sú retroaktívne. Sudcovia to však zamietli. Ministerstvo tvrdí, že zmeny navrhne, ak sa na nich
dohodne s akademickou obcou. V takom prípade by sa dotkli študentov od 1. januára 2012. Tomáš
Grečko, TA3."
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9. Nový envirominister chce získať milóny od Interblue (video)
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 02/11/2010; tasr]
Aktualizované | Nový minister životného prostredia József Nagy (na snímke so straníckym šéfom Bélom
Bugárom) chce do konca roka rozhodnúť ako dorieši emisnú kauzu.
"Je to veľmi komplikovaný problém, momentálne naše právne oddelenie analyzuje možnosti," uviedol
dnes po svojom menovaní do funkcie pred novinármi.
Potvrdil, že rezort považuje naďalej emisnú zmluvu za ukončenú a vníma 15 miliónov eur ako dlh.
Ozrejmil, že ministerstvo bolo v kontakte aj s údajnou nástupníckou firmou po Interblue Group, ale
neuznáva ju.
Ako dodal, pokiaľ sa s pomocou iných rezortov ako spravodlivosť, vnútro či zahraničné veci potvrdí, že
náklady na vymáhanie dlhu budú bezúčelné a SR nemá šancu dostať spomínaných 15 miliónov eur, tak
sa celá vec presunie do trestnoprávnej roviny.
Slovensko predalo spoločnosti Interblue Group pred dvoma rokmi 15 miliónov ton emisií za cenu 5,05
eura za tonu. Spoločnosť mala zároveň doplatiť jedno euro za tonu na tzv. zelené projekty, teda 15
miliónov eur. Emisné kvóty skončili v japonských firmách. Ako vyplynulo z vyjadrení bývalého
projektového manažéra spoločnosti Rastislava Bilasa, kúpené emisie sa predávali ďalej asi za osem eur.
V súčasnosti zaniknutá Interblue Group neskôr údajne postúpila svoje práva spoločnosti Interblue Group
Europe so sídlom vo Švajčiarsku. Jej predstavitelia avizovali, že zmluvu o predaji emisných kvót
považujú za stále platnú, čo predchádzajúce vedenie ministerstva životného prostredia odmietalo.
Profil Józsefa Nagya
Ing. József Nagy sa narodil 11. marca 1968 v Dunajskej Strede. Absolvoval štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave a potom sa venoval realitnej a publikačnej činnosti. Po návrate do rodného
mesta sa stal riaditeľom spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.
V parlamentných voľbách tohto roku Józsefa Nagya zvolili za poslanca NR SR ako nominanta strany
Most-Híd a spočiatku pracoval v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet.
V súčasnosti si však poslanecký mandát neuplatňuje, lebo koncom septembra tohto roku ho vymenovali
do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR. Vymenil vtedy na tomto poste Martina
Ružinského (nominant - Most-Híd), ktorého do funkcie zvolili začiatkom júla. V septembri sa stal József
Nagy kandidátom strany Most-Híd na post ministra životného prostredia, ktorý sa obnoví od novembra.
Jeho manželka Petra Nagyová-Džerengová je spisovateľkou.
tasr
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10. Nagy už vedie obnovené životné prostredie
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 02/11/2010; Z domova; Ján Glovičko]
AKTUALIZOVANÉ 19:41
Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom.

Nový minister obnoveného ministerstva presviedča, že je ten správny na nový začiatok.
BRATISLAVA. Nový minister životného prostredia József Nagy (Most-Híd) po vymenovaní u prezidenta
Ivana Gašparoviča a znovuobnovení ministerstva zrušeného Ficovou vládou hneď na začiatok obhajoval
svoju pripravenosť viesť ministerstvo.
Doteraz ako vzdelaním ekonóm, majiteľ hotela a poslanec Národnej rady, nemá medzi odborníkmi na
životné prostredie žiadne renomé.
Nagyov kandidát na štátneho tajomníka je odborník na odpad
Kto mu na ministerstve pomôže a poradí po odbornej stránke? Zatiaľ predstavil štátneho tajomníka,
ktorým sa má stať Branislav Cimerman, odborník na odpady. Ten na ministerstve pôsobí približne jeden
rok. Zažil tak deštrukciu ministerstva, vedeného najprv Slovenskou národnou stranou, po ktorej ho
prebral Smer, ktorý rozhodol bez akejkoľvek odbornej diskusie o zlúčení tohto ministerstva s
pôdohospodárstvom.
Ochranár Róbert Oružinský hovorí, že jednou z prvých úloh na ministerstve je personálny audit, pretože
len tak môže ministerstvo pracovať efektívne. Nagy tvrdí, že už prebehol za pôsobenia štátneho
tajomníka pre envirorezort Martina Ružinského.
Ten bol začiatkom júla prvou nomináciou Most-Híd pre tento rezort, ako človek z Transpetrolu sa však
stretol s veľkým odporom u odborníkov na životné prostredie a mimovládok. Ružinský sa z politiky
stiahol.
Nagy včera hovoril, že sa oprie aj o pomoc ľudí z mimovládok. "Kým to nebude schválené, tak o tom
nechcem hovoriť," neprezradil zatiaľ konkrétne mená.
Chce vytvoriť zelenú tripartitu
Nagy chce do práce na ministerstve zapojiť tretí sektor cez tzv. zelenú tripartitu. "Budú v nej mimovládne
organizácie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia, ale zastúpení tam budú aj podnikatelia či
obce, ktorých sa majú dotknúť pripravované zmeny," povedal minister. Tripartity sa zamerajú na rôzne
agendy ministerstva.
Skúsenosti s mimovládnym sektorom zatiaľ nemá ani Cimerman. "Ale mám veľmi dobré vzťahy, či už
cez spolužiakov alebo cez kolegov, s ktorými som profesijne prišiel do styku s týmito organizáciami." Na
ministra Nagya čakajú významné rozhodnutia o zonácii Tatranského národného parku, či zrušenie
výnimky na výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov.
Nagy: Presunieme celú vec do trestnoprávnej roviny
Povedal, že kauzu emisie chce uzavrieť do decembra. "Zmluvu stále považujeme za ukončenú a stále
15 miliónov eur považujeme za dlh," povedal Nagy. Ak sa mu nepodarí získať peniaze od Interblue
Group, chce kauzu posunúť do trestnoprávnej roviny.

Profil ministra životného prostredia Józsefa Nagya
Ing. József Nagy sa narodil 11. marca 1968 v Dunajskej Strede. Absolvoval štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave a potom sa venoval realitnej a publikačnej činnosti. Po návrate do rodného
mesta sa stal riaditeľom spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.
V parlamentných voľbách tohto roku Józsefa Nagya zvolili za poslanca NR SR ako nominanta strany
Most-Híd a spočiatku pracoval v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet.
V súčasnosti si však poslanecký mandát neuplatňuje, lebo koncom septembra tohto roku ho vymenovali
do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Vymenil vtedy na tomto poste Martina Ružinského (nominant - Most-Híd), ktorého do funkcie zvolili
začiatkom júla. V septembri sa stal József Nagy kandidátom strany Most-Híd na post ministra životného
prostredia, ktorý sa obnoví od novembra.
Jeho manželka Petra Nagyová-Džerengová je spisovateľkou.
tasr
Ján Glovičko
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11. Nový minister chce emisnú kauzu ukončiť do konca roka
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 02/11/2010; Z domova; SITA]
AKTUALIZOVANÉ 12:40
Obnovené ministerstvo životného prostredia povedie vyštudovaný ekonóm József Nagy (Most-Híd). Do
funkcie ho dnes vymenoval prezident Ivan Gašparovič.
BRATISLAVA. Získanie 15-miliónového doplatku pre SR od skrachovanej firmy Interblue Group, ktorý
americká spoločnosť dlhuje z predaja emisných kvót, je podľa nového ministra životného prostredia
Józsefa Nagya (Most-Híd) problematické. Vec chce však napriek tomu ukončiť do konca roka.
Nevýhodný emisný obchod stál za bývalej vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD) miesto niekoľkých
šéfov envirorezortu.
"Je to veľmi komplikovaný problém, momentálne naše právne oddelenie analyzuje možnosti," povedal
dnes na brífingu Nagy. Podľa jeho slov malo už vedenie envirorezortu za vlády premiérky Ivety
Radičovej (SDKÚ-DS) nejaké kontakty s nástupníckou firmou Interblue Group Europe, ktorú ale
ministerstvo neuznáva. "Zmluvu stále považujeme za ukončenú a stále 15-miliónov eur považujeme za
dlh," povedal Nagy.
Nagy: Presunieme celú vec do trestnoprávnej roviny
Dodal, že ak sa za pomoci ministerstiev vnútra, spravodlivosti i zahraničných vecí potvrdí, že by náklady
vynaložené na obchodný súd na vymáhanie dlhu boli bezúčelné, aj tak bude envirorezort konať. "Ale
presunieme celú vec do trestnoprávnej roviny," tvrdí Nagy. "Do konca roka to uzavrieme tak alebo onak,"
skonštatoval. Podľa Nagya po voľbách nešli na právne úkony v tejto kauze žiadne financie.
Americká spoločnosť Interblue Group LLC, ktorej Slovenská republika v roku 2008 nevýhodne predala
15 miliónov ton emisných limitov za takmer 76 miliónov eur, zanikla bez vedomia slovenského
envirorezortu vlani koncom decembra. Firma v tom čase dlhovala slovenskej strane doplatok 15 miliónov
eur.
Peniaze mali byť viazané na projekty Zelenej investičnej schémy, ktorú však Interblue Group
spochybnilo a tak Slovensku doplatok firma nezaplatila. Nástupníctvo prebrala Interblue Group Europe
zo Švajčiarska, ktorú však ministerstvo životného prostredia neuznalo.
Ministerstvo nevyužilo všetky právne možnosti
Argumenty o nevýhodnosti predaja kvót viedli niekdajšiu poslankyňu Národnej rady SR za SDKÚ-DS a
súčasnú ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú k tomu, že vlani 17. augusta podala trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa. O mesiac 21. septembra 2009 vtedajší parlamentní poslanci za
SDKÚ-DS odovzdali generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi podanie na zrušenie zmluvy o
predaji ďalších 50 miliónov ton voľných emisných jednotiek.
Mikuláš Dzurinda, Lucia Žitňanská a Pavol Frešo zdôvodnili svoj krok tým, že podľa nich Ministerstvo
životného prostredia SR nevyužilo všetky právne možnosti, pomocou ktorých by zrušilo nevýhodnú
zmluvu. V kauze podali vlani trestné oznámenie na prokuratúru aj dvaja občania.
Profil ministra životného prostredia Józsefa Nagya
Ing. József Nagy sa narodil 11. marca 1968 v Dunajskej Strede. Absolvoval štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave a potom sa venoval realitnej a publikačnej činnosti. Po návrate do rodného
mesta sa stal riaditeľom spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnými a hydromelioračnými prácami.
V parlamentných voľbách tohto roku Józsefa Nagya zvolili za poslanca NR SR ako nominanta strany
Most-Híd a spočiatku pracoval v parlamentnom výbore pre financie a rozpočet.
V súčasnosti si však poslanecký mandát neuplatňuje, lebo koncom septembra tohto roku ho vymenovali
do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Vymenil vtedy na tomto poste Martina Ružinského (nominant - Most-Híd), ktorého do funkcie zvolili
začiatkom júla. V septembri sa stal József Nagy kandidátom strany Most-Híd na post ministra životného
prostredia, ktorý sa obnoví od novembra.
Jeho manželka Petra Nagyová-Džerengová je spisovateľkou.
tasr
SITA

Späť na obsah

12. Rektori a dekani
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 01/11/2010; 44/2010; s.: 10; Udalosti doma; eč]
.na Slovensku máme už druhú rektorku a je možné, že ešte jedna pribudne. Po Univerzite Mateja Bela,
kde je rektorkou Beáta Kosová, má ženu na najvyššom poste aj Slovenská zdravotnícka univerzita.
Minulý týždeň bola inaugurovaná Dana Farkašová. Väčšia pozornosť však bola zameraná na Slovenskú
technickú univerzitu. Tam mala prebehnúť voľba nového rektora, keďže Vladimírovi Balešovi sa skončilo
druhé funkčné obdobie. O funkciu sa uchádzali štyria kandidáti, ale Akademický senát STU nezvolil
žiadneho uchádzača a musí teda vyhlásiť nové voľby. Médiá si všimli, že medzi kandidátmi bol aj
prorektor Dušan Petráš, ktorý bol podozrivý z plagiátorstva, keďže nepoužil presnú formu citovania. Po
dvoch rokoch súdneho sporu sa mimosúdne dohodol na forme ospravedlnenia a zaplatení súdnych trov.
Pre kandidáta na rektora by takéto zlyhanie malo zrejme znamenať diskvalifikáciu, keďže plagiátorstvo
je vážnym problémom vysokých škôl a človek, ktorý mal takýto problém, by nemal viesť školu, na ktorej
študuje okolo 19-tisíc študentov. Minulý týždeň boli zverejnení aj kandidáti na nového rektora našej
najväčšej alma mater Univerzity Komenského. František Gahér, doterajší rektor, už kandidovať nemohol.
Sú to štyria uchádzači: fyzik Ján Boďa, biochemička Marta Kollárová, biológ Karol Mičieta a geológ
Vladimír Šucha. Voliť sa bude 10. novembra. Na rektora Ekonomickej univerzity kandiduje jediný
človek - doterajší rektor Rudolf Sivák. Jeho protikandidát Peter Baláž sa totiž kandidatúry vzdal.
Zaujímavé sú aj voľby nového dekana Lekárskej fakulty UK. Minulý týždeň bola uzávierka na podanie
kandidatúry na túto funkciu. Jediným kandidátom je Peter Labaš, ktorý je na čele fakulty od roku 2007.
Verejnosti je známy najmä ako autor znaleckého posudku na zranenie Hedvigy Malinovej, ktorý mu
Generálna prokuratúra vrátila na prepracovanie po tom, čo sa traja lekári dištancovali od spoluautorstva
posudku (viac o Labašovom posudku na str. 32). Nového dekana, presnejšie staronového dekana si
Lekárska fakulta zvolí 9. novembra. Je zaujímavé, že doterajší dekan nenašiel konkurenta, hoci
nedôveryhodný posudok dekana Labaša škodí dobrému menu celej fakulty. Akademici z Lekárskej
fakulty UK však taký detail nebrali do úvahy. .eč
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13. Rozvoju banky môžu pomôcť aj nápady študentov
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 09/11/2010; WBN/PR]
AUTOR - WBN/PR, včera 16:25
Súťaž ČSOB HlavaPäta na podporu inovatívneho myslenia a kreativity, ktorú ČSOB FS v spolupráci s
JASR priniesla do prostredia vysokých škôl, predstavuje novú formu vzdelávacieho projektu
BRATISLAVA 9. novembra (WBN/PR) - Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement
Slovensko, n.o. (JASR) s podporou ČSOB Finančnej skupiny (ČSOB FS) realizovala 28.10.2010 v hoteli
Holiday Inn v Bratislave jedinečný projekt ČSOB HlavaPäta na podporu inovatívneho myslenia a
kreativity študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Súťaž, ktorú ČSOB FS ako prvá spoločnosť z oblasti bankovníctva a finančníctva v spolupráci s JASR
priniesla do prostredia vysokých škôl, predstavuje novú formu vzdelávacieho projektu, podporujúceho
talentovaných a aktívnych študentov. Dvadsať trojčlenných tímov pracovalo 12 hodín na reálnom zadaní
ČSOB FS , ktoré bolo zamerané na oblasť tvorby produktov a marketingu. Účastníci projektu, študenti
končiacich ročníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave, si vyskúšali reálny zážitok z tímovej práce,
kooperácie pri riešení problémov, získali skúsenosti z prezentácie nápadov pred odbornou porotou.
Počas celého dňa sa im venovalo 14 facilitátorov z radov manažérov a zamestnancov ČSOB FS a na
záver pri prezentáciách výstupov podrobila ich riešenia hodnoteniu odborná porota zložená z TOP
manažérov skupiny.
"Projekt nazvaný ČSOB HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady ponúkol 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 sme s vysokoškolákmi tento projekt vyskúšali po prvýkrát a dnes už vieme, že
priniesol pozitívnu odozvu," hovorí generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko Marcela
Havrilová.
Študenti mali navrhnúť motiváciu klientov k uloženiu peňazí do banky (jednorazovej sumy ako aj
pravidelnému ukladaniu menších súm). Výzva vychádzala z aktuálnej situácie na trhu v oblasti
klasických bankových depozit, ktorej čelia ako klienti, tak banky a ktorá je charakterizovaná už dlhšiu
dobu nízkymi úrokovými sadzbami. Bolo potrebné zladiť dostatočnú atraktívnosť ponuky pre klienta pri
zachovaní profitability produktového riešenia pre banku.

Víťazné riešenie bolo výnimočné tým, že predstavilo komplexný pohľad na klienta a jeho potreby v
rôznych fázach životného cyklu a zároveň v produktovom riešení tím nakombinoval a využil potenciál
portfólia produktov celej ČSOB FS. Študenti sa pohrali s diverzifikáciou a navrhli riešenie pre klienta a
celú jeho rodinu, ktoré zohľadňovalo rozloženie jeho investícii a úspor z pohľadu časového (od
krátkodobej rezervy až po dlhodobé ciele) ako aj z pohľadu rizikovosti jednotlivých produktov.
Výborne zhrnuli nielen benefity pre klienta, ale vžili sa do úlohy bankárov a zhodnotili aj prínos ich
riešenia pre banku. Študenti dokázali svoj koncept nielen dobre navrhnúť, ale aj odprezentovať na
vysokej úrovni, čím si získali jednoznačné sympatie nielen poroty, ale aj svojich súperov.
"Bolo pre mňa veľkým zážitkom vidieť, s akým veľkým nasadením sa študenti pustili do riešenia úlohy a
ešte viac ma potešili a veľmi pozitívne prekvapili ich kvalitné výstupy, argumentačné schopnosti a
prezentačné zručnosti. Teší ma vedomie, že naša vysokoškolská mládež je zdravo asertívna,
angažovaná a schopná. Už teraz sa teším na jarné pokračovanie projektu HlavaPäta", vyjadrila sa po
skončení projektu manažérka Oddelenia internej komunikácie a CSR, Viera Konová.
V konkurencii 20 tímov najviac zabojovali:
1. miesto
Tím č. 14
Tomáš Baník, Národohospodárska fakulta EU, Katarína Dzurňáková, Národohospodárska fakulta EU,
Juraj Hara, Obchodná fakulta
2. miesto
Tím č. 2
Lucia Janečková, Ústav medzinárodných programov, Roman Országh, Obhconá fakulta EU, Andrea
Žiaranová, Národohospodárska fakulta EU
3. miesto
Tím č. 10
Ján Biačko, Národohospodárska fakulta EU, Dominika Čechová, Fakulta podnikového manažmentu,
Zuzana Mojžišová, Obchodná fakulta
4. miesto – ČSOB FS sa rozhodla udeliť aj špeciálne ocenenie
Tím č. 13
Eva Bullová, Fakulta podnikového manažmentu, Lukáš Kuka, Národohospodárska fakulta, Róbert Prno,
Národohospodárska fakulta
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 2010/2011 je do programov a aktivít zapojených viac než 16 000
V júni 2010 dosiahol počet absolventov z celého Slovenska 187 143 študentov.
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14. Národná cena za kvalitu pre U. S. Steel Košice
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 08/11/2010; SITA]
AUTOR - SITA, včera 18:07, aktualizované včera 22:37
Ocenenými finalistami v rámci výrobných organizácií nad 251 zamestnancov boli BSH Drives and
Pumps s.r.o., HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. a Tepláreň Košice, a. s.
BRATISLAVA 8. novembra (WEBNOVINY) - Víťazom Národnej ceny SR za kvalitu sa stala spoločnosť
U. S. Steel Košice, s.r.o. Ocenenými finalistami v rámci výrobných organizácií nad 251 zamestnancov
boli BSH Drives and Pumps s.r.o., HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. a Tepláreň Košice,
a. s.
V kategórii organizácií do 250 zamestnancov sa oceneným finalistom stali Kovohuty, a.s. a v rámci
organizácií verejného sektora Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so
sídlom v Košiciach. Agentúru SITA o tom informoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR, ktorý je vyhlasovateľom a koordinátorom súťaže. Ocenenia sa odovzdávali v pondelok.
Do jedenásteho ročníka súťaže sa prihlásilo spolu 32 organizácií, pričom kritériá pre postup zo základnej
časti do finále súťaže splnila polovica z nich - sedem organizácií podnikateľského sektora a deväť
organizácií verejného sektora.
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15. Škola popri práci? Zadarmo to nebude
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 05/11/2010; Tomáš Nejedlý]
Chceli by ste vysokoškolský titul, ale pracujete? Ideálnym riešením je štúdium na diaľku. Prebieha
zväčša v piatky a cez víkendy a škola kladie dôraz skôr na samostatnú prácu študenta.
Ak externé štúdium zvažujete, práve vám prinášame prehľad študijných programov, ktoré v tejto forme
ponúkajú verejné vysoké školy na budúci rok. Vybrať si môžete z portfólia zhruba tristo študijných
programov - externé štúdium poskytuje takmer každá z dvadsiatky verejných univerzít.
Šanca dostať sa na externé štúdium je zhruba 70-percentná. Do vlaňajšieho prvého ročníka sa na
verejné vysoké školy prihlásilo približne 17-tisíc uchádzačov, pričom školy plánovali prijať zhruba 13-tisíc
nových študentov.
V budúcom roku bude možné študovať externe sociálnu prácu, politológiu aj verejnú správu, právo či
manažment. Za právo na košickej Univerzite P.J. Šafárika zaplatíte ročne 680 eur, ďalšie tri právnické
fakulty verejných univerzít výšku školného zatiaľ nestanovili. Bezplatné štúdium manažmentu plánovala
poskytnúť Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, koľko bude škola žiadať po zmene pravidiel zatiaľ
nie je známe. Najviac zaplatia uchádzači o masmediálne štúdiá či žurnalistiku - 860 eur, medzi lacnejšie
patria technické smery so školným 500 eur za rok štúdia.
Hoci väčšina škôl drží výšku školného na rovnakej úrovni, na niektorých školách štúdium zdraželo. V
porovnaní s vlaňajškom zaplatia o sto eur viac ročne záujemcovia o štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa zase rozhodla spoplatniť štúdium
verejnej správy a niektorých filozofických smerov.
Ak si plánujete podať prihlášku na denné aj externé štúdium, počítajte s tým, že poplatok za prijímacie
konanie budete platiť dvakrát. Na väčšine škôl naďalej požadujú aj písomnú formu prihlášky - aj v
prípade, že ste na internetovej stránke školy vyplnili elektronickú formu. Podrobné pravidlá si určuje
každá škola zvlášť. Ponuka vysokých škôl by nebola kompletná bez študijných programov, ktoré
ponúkajú súkromné a štátne vysoké školy. Tie uverejníme v najbližšom období.
Tomáš Nejedlý
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16. Univerzity a vysoké školy na Slovensku (zoradené podľa počtu študentov v
akademickom roku 2009/2010)
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 11/11/2010; 45; s.: 106; TOP 2010; redakcia]
Universities and Colleges in Slovakia (ranked by number of students in academic year 2009/2010)
Počet študentov1 Počet pedagógov2 Počet študentov na pedagóga Počet profesorov3 Počet docentov3
Number of students1 Number of teachers2 Students per teacher Professors Associate professors3
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2009/2010
Verejné univerzity a vysoké školy (Public universities and colleges)4
1. Univerzita Komenského v Bratislave 27 416 28 544 28 976 2185 2174 12,5 13,1 302 (2) 427
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 18 253 18 672 19 057 1 258 1 240 14,5 15,1 179 (5) 356
(2)
3. Technická univerzita v Košiciach 17609 17 044 16132 915 855 19,2 19,9 136 (5) 199
4. Ekonomická univerzita v Bratislave 13614 14 391 14 010 705 617 19,3 23,3 75 112
5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13 477 15 314 16100 710 678 19,0 22,6 95 (6) 124 (2)
6. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 12 460 13 229 13 797 639 586 19,5 22,6 87 103
7. Žilinská univerzita v Žiline 11 998 12 800 12615 692 665 17,3 19.2 93 (4) 139
8. Prešovská univerzita v Prešove 11 784 12 436 12 739 786 580 15,0 21.4 50 99
9. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9896 10 302 10 402 489 478 20.2 21,6 61 (1) 112
10. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 8 473 8157 7 587 633 627 13,4 22,3 106 112
11. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8119 7 850 7 386 267 255 30,4 30.8 33 36
12. Trnavská univerzita v Trnave 8118 7 446 7211 367 345 22,1 21,6 51 64
13. Katolícka univerzita v Ružomberku 7 730 10211 12 275 443 457 17,4 22,3 70 91
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 001 7 129 6 864 315 285 22,2 25,0 50 57
15. Technická univerzita vo Zvolene 4948 4 757 4 649 296 304 16,7 15,6 46 74
16. Univerzita J Selyeho v Komárne 2548 2 689 2 396 83 80 30,7 33,6 18 10
17. Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach 1 793 1 675 1 599 170 154 10,5 10,9 21 41
18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 082 1 067 1 047 234 227 4,6 4,7 33 (1) 45

19. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 694 686 672 104 97 6,7 7,1 15 15
20. Akadémia umení v Banskej Bystrici 641 593 557 116 107 5,5 5,5 35 16
Súkromné vysoké školy (Private universities)
1. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 16 250 13 304 10 693 497 384
32,7 34,6 72 63
2. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 4 325 3 484 2 245 77 82 56,2 42,5 8 28
3. Bratislavská vysoká škola práva 4 270 3 782 2 700 91 139 46,9 27,2 34(1) 27
4. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 3948 3 174 3 044 97 72 40,7 18
26
5. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 2 941 2 069 1 169 82 56 35,9 36,9 13 19
6. Vysoká škola v Sládkovičove 2856 2 220 1 767 155 155 18,4 14,3 22(1) 39
7. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 1488 1 346 1 301 75 95 19,8 14,2 8 9
8. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 1 015 857 576 42 23 24,2 37,3 7 12
9. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 798 491 459 26 35 30,7 14,0 3 8
10. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii 53 47 34 16 16 3,3 2,9 1 1
Štátne univerzity a vysoké školy (State universities and colleges)4
1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 920 3 256 3 280 418 364 7,0 8,9 55 89,0
2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 378 1 219 1 227 92 101 15.0 12,1 18 13
3. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v L. Mikuláši 241 278 377 105 114 2,3 2,4 15 17
Spolu (Total) 230137 230 519 224 943 13182 12447 17,5 18,5 1 627 (26) 2 391 (4)
1 Poslucháči univerzitného štúdia vrátane doktorandského, denné štúdium aj externá forma štúdia
(Students in all types of university education) 2 Interní aj externí učitelia (Teachers including regular staff
and guest educators) 3 Číslo v zátvorke predstavuje počet hosťujúcich profesorov, resp, docentov z ich
celkového počtu (Number in brackets represents visiting professors and associate professors out of the
total sum) 4 Od 1. apríla 2002 sa štátne vysoké školy a neštátna Katolícka univerzita v Ružomberku
zákonom zmenili na verejné. Štátne zostali len jedna vojenská, jedna policajná a novozriadená
zdravotnícka vysoká škola (Public universities from 1 -st April 2002, Just one military university, one
police academy and one new healthcare university remain in state hands) PRAMEŇ: Ústav informácií a
prognóz Školstva Bratislava a dokumentácia TRENDU SOURCE: Institute of Information and Forecasts
in Education Bratislava and TREND documentation

Späť na obsah

17. Dvaja rektori bratislavských VŠ sú už známi, STU vypísala voľby
[Téma: Ekonomická univerzita; Aktualne.sk; 11/11/2010; Práve sa deje; TASR]
Rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Rudolf Sivák zostane jej šéfom aj ďalšie štyri roky.
Rozhodol o tom Akademický senát v tajných voľbách 8. novembra.
Na EU nominovali pôvodne troch kandidátov, okrem Siváka aj Michala Fendeka a Petra Baláža. S
kandidatúrou súhlasil len Sivák a Baláž, ktorý sa neskôr kandidatúry vzdal. Informovala o tom Romana
Baroňová z Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou EU.
Nového rektora vyberal v stredu (10.11.) aj Akademický senát Univerzity Komenského (UK). Súčasného
dvojnásobného rektora Františka Gahéra nahradí vedúci katedry botaniky Karol Mičieta. Vo voľbách mal
troch ďalších súperov z UK - Jána Boďu, Martu Kollárovú a Vladimíra Šuchu.
Nového rektora sa zatiaľ nepodarilo zvoliť senátu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Senátori nevybrali na zasadnutí 25. októbra nástupcu súčasného rektora Vladimíra Báleša. Kandidovali
Peter Ballo, František Janíček, Oliver Moravčík a Dušan Petráš. Ďalšie voľby rektora STU budú 13.
decembra. Noví rektori nastúpia na posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky.
ZDROJ - TASR
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18. Dvaja rektori bratislavských VŠ sú už známi, STU vypísala ďalšie voľby
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 11/11/2010; Z domova; TASR]
BRATISLAVA. Rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Rudolf Sivák zostane jej šéfom aj
ďalšie štyri roky. Rozhodol o tom Akademický senát v tajných voľbách 8. novembra.
Na EU nominovali pôvodne troch kandidátov, okrem Siváka aj Michala Fendeka a Petra Baláža. S
kandidatúrou súhlasil len Sivák a Baláž, ktorý sa neskôr kandidatúry vzdal. TASR o tom dnes
informovala Romana Baroňová z Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou EU.
Nového rektora vyberal v stredu (10.11.) aj Akademický senát Univerzity Komenského (UK). Súčasného

dvojnásobného rektora Františka Gahéra nahradí vedúci katedry botaniky Karol Mičieta. Vo voľbách mal
troch ďalších súperov z UK - Jána Boďu, Martu Kollárovú a Vladimíra Šuchu.
Nového rektora sa zatiaľ nepodarilo zvoliť senátu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Senátori nevybrali na zasadnutí 25. októbra nástupcu súčasného rektora Vladimíra Báleša. Kandidovali
Peter Ballo, František Janíček, Oliver Moravčík a Dušan Petráš. Ďalšie voľby rektora STU budú 13.
decembra.
Noví rektori nastúpia na posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky.
TASR
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19. Ekonomickú univerzitu ďalej povedie Sivák
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 08/11/2010; Z domova; Ján Glovičko]
BRATISLAVA. Na stoličke rektora Ekonomickej univerzity potvrdil včera Akademický senát na ďalšie
štyri roky Rudolfa Siváka. Kandidoval sám potom, čo sa profesor Peter Baláž vzdal kandidatúry.
V tajnej voľbe, ktorej sa zúčastnilo všetkých 37 senátorov, hlasovalo za Siváka 36 a jeden proti. Rektora
nedávno obvinil bývalý rektor univerzity, že senátu, ktorý volil, vyplatil odmeny študentom aj napriek
tomu, že funkcia je čestná a bez nároku na odmenu.
Ján Glovičko
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20. Ekonomickú univerzitu ďalej povedie Sivák
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 09/11/2010; s.: 4; Spravodajstvo; jgl]
Bratislava. Na stoličke rektora Ekonomickej univerzity potvrdil včera Akademický senát na ďalšie štyri
roky Rudolfa Siváka. Kandidoval sám potom, čo sa profesor Peter Baláž vzdal kandidatúry. V tajnej
voľbe, ktorej sa zúčastnilo všetkých 37 senátorov, hlasovalo za Siváka 36 a jeden proti. Rektora
nedávno obvinil bývalý rektor univerzity, že senátu, ktorý volil, vyplatil odmeny študentom aj napriek
tomu, že funkcia je čestná a bez nároku na odmenu.
(jgl)
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21. G20.
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 21:50; 11/11/2010; Správy a komentáre; Ľ. Huďo]
MODERATOR: Maroš Stano
HOSTIA: Stanislav Pánis, analytik TRIM broker
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Finančné a menové výzvy riešia v juhokórejskom Soule vodcovia 20tich ekonomicky najvyspelejších krajín sveta G20. Ich prvoradou témou je zníženie obchodných
nerovnováh vo svetovej ekonomike, hľadajú spôsob, ako predísť menovej vojne."
Ľ. Huďo, redaktor STV 1: "V rámci vrcholnej schôdzky G20-tky by predstavitelia najdynamickejších
ekonomík radi dosiahli viac, ako len všeobecné prísľuby spolupráce. Cieľom je stanoviť si konkrétne
postupy na zmiernenie protichodných záujmov v globálnej ekonomike a obchode. Medzi mocnosťami
Európy, Ázie a západnej pologule vzniklo napätie pre kurzy mien a ekonomickú politiku jednotlivých
krajín. V centre pozornosti sú americko-čínske hospodárske vzťahy a vzájomné výčitky ohľadne
hospodárskych opatrení."
Natočené:
Barack Obama, americký prezident: "Naše ekonomiky sú vo svete určujúce a preto máme mimoriadnu
zodpovednosť zabezpečiť silný, vyrovnaný a trvalý hospodársky rast. Veľmi rád privítam vo Washingtone
prezidenta Chu Ťin-tchaa. Medzitým sme vytvorili novú štruktúru, strategický a ekonomický dialóg, v

rámci ktorého naše tímy pracujú na širokom okruhu hospodárskych problémov."
**********
Ľ. Huďo, redaktor STV 1: "V ostrých vyjadreniach pred summitom v Soule sa vytratila jednota, ktorá
sprevádzala rozhovory G20-tky v čase hlbokej finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009. Na možný výsledok
stretnutia G20-tky panujú dva rozdielne názory, na jednej strane možno očakávať, že najvyšší
predstavitelia dohodnú kroky na zabezpečenie vyváženejšieho rastu globálnej ekonomiky. Alebo je tu
druhá možnosť, iba nezáväzná dohoda o širokej hospodárskej spolupráci bez konkrétneho dramatického
posunu v menovej politike a obchode."
Pripravil: Ľ. Huďo
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Summit G20, ale aj aktuálna situácia v eurozóne budú témou našej
diskusie v štúdiu, hosťom je menový analytik, respektíve finanč, analytik finančných trhov Stanislav
Pánis, vítajte."
Stanislav Pánis, analytik TRIM broker: " Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "A František Škvrnda z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity, dobrý večer."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dobrý večer."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Pán Pánis, na úvod začneme skutočne aktuálnou, horúcou témou,
Írsko je vo vážnych ekonomických problémoch, ešte pred mesiacom sa zdalo, že situácia je
stabilizovaná, ale teraz sa zmenila, čo priznala aj vláda v Dubline, dokonca väčšina niektorých analytikov
si myslí, že krajina situáciu sama nezvládne, čo sa momentálne zmenilo, bude Írsko prvou krajinou,
ktorá požiada o pomoc eurovalu?"
Stanislav Pánis, analytik TRIM broker: "Ja si myslím, že je to rozhodne tak a nie som, nie si, dokonca
nie, že si to myslím, ja som o tom presvedčený, jednoducho svetové finančné trhy už posledných pár dní
za, zachvátila veľká panika, panika návratu fiškálneho moru a to znamená, že mnohí investori,
obchodníci skutočne veľmi pochybujú o tom, že fiškálna pozícia krajín ako Írsko, Portugalsko,
Španielsko je udržateľná. To sa prejavuje samozrejme výpredajom dlhopisov týchto krajín, ktorých ceny
neustále padajú, naopak výnosy rastu, to znamená, že trh jednoznačne dáva najavo, že týmto krajinám
už neverí a mohli by sme trošku expresívnejšie povedať, že trh sa sna, sa, smeruje k tomu, že Írsko
odrezať od, od, od životadarnej tekutiny peňazí, doslova ho chce obesiť. Tým pádom jediná jeho
záchrana je práve v podobe eurovalu. Dokonca už dneska sa špekulovalo na trhoch, že táto záchrana je
viac-menej pripravená a Írsko by malo v najbližších dňoch dostať 50 miliárd eur práve z tohto
záchranného valu."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "No ešte pre ilustráciu skúste pomenovať, aká je tá riziková prirážka pre
írske dlhopisy?"
Stanislav Pánis, analytik TRIM broker: "Tá riziková prirážka pre írske dlhopisy dneska narástla na takmer
670 bázických bodov, to znamená, že ak si írska vláda chce pri, na desať rokov požičať, tak si musí
zapla, tak musí zaplatiť o sedem, o šesťstosedem, o 6,7 desatín percenta viacej, ako je to v prípade
nemeckej vlády, tá si dokáže požičať na desať roč, na desať rokov zhruba za 2,4 až 2,5 percenta. Pre
ilustráciu uvádzam, že Slováci si dokážu požičať na desať rokov zhruba za 4 percentá."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "No a v porovnaní s Gréckom, ktoré bolo tiež tou problémovou
krajinou?"
Stanislav Pánis, analytik TRIM broker: "V porovnaní s Gréckom, ... Grécko bolo problémovou krajinou
predovšetkým na začiatku toho, tohto roka a keď si porovnáme tie výnosy Grécka tesne pred jeho
záchranou s aktuálnymi výnosmi Írska, tak vidíme, že tie írske výnosy sú tak vysoké, ako bolo Grécko
týždeň pred záchranou. To znamená, že naozaj, že tu na trhoch už niečo horí a veľmi prihára."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Pán Škvrnda, tak zhod, zhodnoťme tú situáciu z toho možno
politického hľadiska, čo môže spôsobiť zásah eurovalu na európskej politickej scéne?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No, treba vidieť, že Európska
únia je o solidarite napriek tomu, že sa tej solidarite dávajú rôzne prívlastky aj zo strany našich vládnych
predstaviteľov, skutočne tu treba vidieť to, že do Európskej únie sa vstupuje nielen kvôli ideám, ale aj
kvôli tomu, že to má byť priestor prosperity a stability. A finančný rozmer je jeden zo základov tohto stĺpa
Európskej únie a treba počítať s tým, že skutočne tie prostriedky, ktoré sú pripravené, sa môžu aj použiť.
Takže v tomto by som videl ten politický rozmer, je treba počítať s tým, že ten euroval nebol vymyslený

len preto, aby sa niečo dalo dokopy ale preto, aby ho bolo možné použiť a v tomto prípade asi k tomu
dôjde."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "No uvidíme, ako nakoniec sa situácia vyvinie, no pozrime sa na tú našu
tému, s ktorou sme začali náš príspevok, to je summit G20, pán Pánis, aký je váš pohľad na výsledok z
toho ekonomického pohľadu, skepsa, alebo nejaká nádej na riešenie problémov na dohodu?"
Stanislav Pánis, analytik TRIM broker: "Už pred mesiacom, keď tu bolo rokovanie G20 zhodou okolností
rovnako v kórejskou Soule, sa prijala síce nejaká dohoda, alebo komuniké navonok, ale bolo vo veľmi
všeobecnej rovine a tak takmer úplne bezzubé. To znamená, že jedna vec je komuniké, ktoré síce
možnože naznačí nejakú dobrú vôľu a úsilie, ale druhá vec je ekonomická realita, pretože hneď po tomto
summite spred mesiaca sa ukázalo, že akúkoľvek, akákoľvek dobrá vôľa neexistuje a každá jedna
krajina na čele s USA začala akékoľvek tieto dohody porušovať. Američania začali znova tlačiť peniaze,
Číňania nenechali svoju menu posilniť a tak ďalej. Rovnako aj mnohé centrálne banky v Ázii
intervenovali proti nadmernej sile svojej meny."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Pán Škvrnda, tak oficiálne vlády tvrdia, že kríza je za nami, aký je váš
pohľadá, dá sa s tým súhlasiť, alebo môže nastať nejaká eskalácia?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Táto kríza, ktorá prebieha od roku
2008, získala už mnohé názvy. Dá sa povedať, že je to globálna kríza. Jej základ bol ekonomický,
finančný, ale má aj politické, sociálne, dokonca dá sa povedať aj kultúrne súvislosti. Na tom, ako
úzkostlivo sa hľadajú rôzne čísla, ktoré majú taký parciálny a krátkodobý charakter, pár percent sa tam
niekde pohlo k lepšiemu, svedčí to, že existuje pomerne veľká neistota. Môže sa povedať to, že vie sa o
príčinách krízy, ale radšej sa o nich veľa nehovorí. Či je to v tom, že skutočne získali finančné kruhy
enormnú moc v dnešnom svete, či je to spojené s fetišom spotreby a rastu be, bez toho, že by sa
dosahoval aj rozvoj v iných oblastiach než v ekonomickej, či je to spojené s narastajúcimi nerovnosťami
vo svete, alebo aj vo vnútri jednotlivých štátov, otázka je, ako na túto situáciu vplývali napríklad vojenské
výdavky, v ktorých suverénne vedie USA a Európsku úniu núti tým, že vyhlasuje, že stráca Európska
únia pud sebazáchovy, keď dáva menej na zbrojenie ako oni, ako USA, tak akým spôsobom toto všetko
vyplýva na krízu, je zhruba jasné, len o tých mechanizmoch ako tomuto zabrániť, ako to zmeniť, sa
hovorí menej."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Nový konflikt USA – Čína, čo to môže znamenať?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No opäť, keď sa na to pozrieme z
takého širšieho pohľadu, situácia je asi taká, že Čína má svoj potenciál a zatiaľ podľa toho čo
uskutočnila, aké kroky, tak nepracuje tým spôsobom, s ktorým sme zvyknutí narábať na západe, že
budeme sa snažiť ukázať svoju silu. Čínske myslenie je iné ako je európske, západné a dá sa
predpokladať také čosi, že nenechajú sa zbytočne vohnať do nejakej konfrontačnej situácie, kde sa musí
postupovať príliš rýchlo, príliš razantne."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "..."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " Až bez možnosti, až bez
možnosti ďalších krokov."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Finančníkom ostrie noža možno až tak neprospieva, že áno. Veľa sa
hovorí o tej takzvanej menovej vojne, čo to vlastne znamená, je to reálne podľa vás, pán Pánis?"
Stanislav Pánis, analytik TRIM broker: "Je to viac ako reálne a tá menová vojna je tu medzi nami už
niekoľko rokov, ibaže v tej najvypuklejšej forme je práve terajších pár mesiacov, pár posledných
mesiacov od začiatku krízy. To znamená, že tá menová vojna znamená, že každá krajina sa snaží znížiť
hodnotu alebo silu svojej meny, devalvovať svoju menu tak, aby získala akúsi výhodu pre exportérov a
mysli, myslia si, že práve export naštartuje túto ekonomiku. Ja si myslím, že toto vnímanie toho, že slabá
mena pomôže ekonomike, je úplne pomýlené. Slabá mena je pre ekonomiku vždycky zlá a každá
ekonomika by mala preferovať silnú menu. Pozrime sa napríklad do roku 1971, japonský jen voči doláru
posilnil 8-násobne a nemecká marka 4-násobne a napriek tomu to silu exportu Nemecka alebo
Japonska vôbec neobmedzilo. Nemecko je stále vicemajster sveta, čo sa týka exportu, Japonsko je
rovnako tretie. Rovnako silná mena pomáha prítoku kapitálu do danej ekonomiky, ktorý urýchľuje
ekonomický rast a silná mena podporuje rast úspor daných, danej ekonomiky a úspory premenené na
investície sú znova základným kameňom a ďalšieho ekonomického rastu. Nakoniec silná mena
umožňuje, aby zostala cenová hladina danej ekonomiky nízka a ďalej cena, silná mena zvýhodňuje
importy a tým pádom, že importy môžu byť na níz, pomerne nízke a, a lacné pre danú ekonomiku, tak to
automaticky zvýhodňuje exportérov. Čiže ak by som to uzavrel, silná mena je výhodnou iba pre
exportérov a celkovej ekonomike absolutne škodí."

Maroš Stano, moderátor STV 1: "No uvidíme, či sa to bude nakoniec vyhrocovať, pán Škvrnda, súvisí tá
hroziaca vojna dolár – juen a posledné kroky Americkej centrálnej banky FET s postupom alebo málo
účinným spôsobom riešenia tých problémov za posledných 20 rokov zo strany USA a jeho západných
spojencov, sme možno takými svedkami zmeny mocenských pomerov, ústupu USA západných krajín z
toho výslnia svetovej politiky?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dá sa povedať, že aj vytvorenie
G20 bolo tým, že tá skupiny G7, ktorá bola založená na západných veľmociach plus Japonsku, strácala
účinnosť pri riešení problémov svetovej ekonomiky a svetovej politiky. Vývoj v posledných 20, ale najmä
v posledných dvoch rokov ukazuje, že skutočne treba hľadať iné spôsoby riešenia problémov sveta než
len tie, ktoré sú postavené na jednoznačne ekonomických finančných ukazovateľov. Je to základ, ale
bez zváženia ďalších politických, sociálnych, kultúrnych súvislostí sa problémy dnešného sveta vyriešiť
nedajú a je čas hľadať nové možnosti, nové spôsoby a myslím si, že napriek tomu, že to fórum G20
nemusí dospieť k žiadnym záverom, je pozitívne to, že sa stretáva, objavujú sa tam rozdielne predstavy,
rozdielne názory na to, ako riešiť situáciu, ktorá je veľmi zložitá, pred akou svet ešte nikdy nestál."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Čiže Čína začína stúpať na význame, presúva sa to ťažisko svetovej
moci?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "No existujú názory, ktoré tvrdia,
že 21. storočie bude storočím Ázie, najmä Číny a Indie a sú viaceré znaky, ktoré ukazujú na to, že musí
západ aj Európa, Európska únia počítať s tým, že to je jeden z hlavných partnerov, s ktorým musíme
rokovať a nepoučovať ho, nenútiť ho k niečomu, čo je výhodné len pre nás."
Maroš Stano, moderátor STV 1: "Tak uvidíme, ako budú vaše vízie naplnené na tom zajtrajšom stretnutí,
na tom zajtrajšom summite, v každom prípade ďakujem pekne za návštevu v štúdiu. Pekný večer,
dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Dovidenia."
Stanislav Pánis, analytik TRIM broker: "Dovidenia."
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22. EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 18/11/2010; s.: 26; KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU; redakcia]
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) zabezpečuje komplexné vzdelávanie v
ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR
a tvorí ju 7 fakúlt: Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky,
Fakult a podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov a
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých troch
stupňoch vysokoškolského štúdia v 65 akreditovaných študijných programoch, z toho v 18 študijných
programoch na bakalárskom štúdiu (1. stupeň štúdia), v 31 študijných programoch na inžinierskom
štúdiu (2. stupeň štúdia) a v 16 študijných programoch na doktorandskom štúdiu (3. stupeň štúdia).
Štúdium vo všetkých študijných programoch je organizované podľa princípov európskeho systému
transferu kreditov (ECTS). Na EU v Bratislave možno študovať cca 50 odborných predmetov v cudzích
jazykoch (najmä v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom) a na druhom stupni štúdia
študenti študujú tri celouniverzitné študijné programy v cudzích jazykoch: Medzinárodný manažment (v
anglickom jazyku), Manažment predaja (vo francúzskom jazyku - dvojitý diplom) a Medzinárodný
finančný manažment (v nemeckom jazyku - dvojitý diplom). Študenti univerzity na základe zmluvy o
spolupráci môžu študovať na Nottingham Trent University v Anglicku na prvom stupni štúdia a na
druhom stupni štúdia (spoločný diplom) v programe Medzinárodné financie. EU v Bratislave je členom
viacerých medzinárodných asociácií, inštitúcií a organizácií, napr. Európskej asociácie univerzít (EUA),
konzorcia pre medzinárodné dvojité diplomy (CIDD), Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie
(EAIE). Buddy System univerzity sa v roku 2005 stal riadnym členom medzinárodnej siete ERASMUS
Students Network (ESN). Od roku 2007 je univerzita členom Medzinárodnej asociácie univerzít. Na
základe zmlúv o spolupráci s viac ako 100 univerzitami na celom svete študuje každý rok cca 300
študentov EU v Bratislave jeden, resp. dva semestre na partnerských univerzitách v zahraničí a približne
rovnaký počet študentov zo zahraničia študuje na EU v Bratislave. Jedným z cieľov univerzity je byť aj
naďalej vyhľadávanou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou v rámci SR, ako aj z hľadiska
medzinárodnej mobility študentov a učiteľov.
www.euba.sk EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE SI V ROKU 2010 PRIPOMÍNA 70.
VÝROČIE ZALOŽENIA
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23. Nápady študentov pre rozvoj banky
[Téma: Ekonomická univerzita; Strategie.sk; 15/11/2010; redakcia]
Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou ČSOB Finančnej skupiny
zrealizovala projekt ČSOB HlavaPäta na podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Súťaž, ktorú ČSOB FS ako prvá spoločnosť z oblasti bankovníctva a finančníctva v spolupráci s JASR
priniesla do prostredia vysokých škôl, predstavila formu vzdelávacieho projektu, podporujúceho
talentovaných a aktívnych študentov. Dvadsať trojčlenných tímov pracovalo 12 hodín na reálnom zadaní
ČSOB FS , ktoré bolo zamerané na oblasť tvorby produktov a marketingu. Účastníci projektu, študenti
končiacich ročníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave, si vyskúšali reálny zážitok z tímovej práce,
kooperácie pri riešení problémov, získali skúsenosti z prezentácie nápadov pred odbornou porotou.
Študenti mali navrhnúť motiváciu klientov k uloženiu peňazí do banky (jednorazovej sumy ako aj
pravidelnému ukladaniu menších súm). Výzva vychádzala z aktuálnej situácie na trhu v oblasti
klasických bankových depozit, ktorej čelia ako klienti, tak banky a ktorá je charakterizovaná už dlhšiu
dobu nízkymi úrokovými sadzbami. Bolo potrebné zladiť dostatočnú atraktívnosť ponuky pre klienta pri
zachovaní profitability produktového riešenia pre banku.
Víťazné riešenie predstavilo komplexný pohľad na klienta a jeho potreby v rôznych fázach životného
cyklu a zároveň v produktovom riešení tím nakombinoval a využil potenciál portfólia produktov celej
ČSOB FS. Študenti navrhli riešenie pre klienta a celú jeho rodinu, ktoré zohľadňovalo rozloženie jeho
investícii a úspor z pohľadu časového (od krátkodobej rezervy až po dlhodobé ciele) ako aj z pohľadu
rizikovosti jednotlivých produktov.
"Bolo pre mňa veľkým zážitkom vidieť, s akým veľkým nasadením sa študenti pustili do riešenia úlohy a
ešte viac ma potešili a veľmi pozitívne prekvapili ich kvalitné výstupy, argumentačné schopnosti a
prezentačné zručnosti. Teší ma vedomie, že naša vysokoškolská mládež je zdravo asertívna,
angažovaná a schopná. Už teraz sa teším na jarné pokračovanie projektu HlavaPäta", vyjadrila sa po
skončení projektu manažérka Oddelenia internej komunikácie a CSR, Viera Konová.
Výsledky:
1. miesto - Tím č. 14
Tomáš Baník, Národohospodárska fakulta EU, Katarína Dzurňáková, Národohospodárska fakulta EU,
Juraj Hara, Obchodná fakulta
Tomáš Baník - člen víťazného tímu:
2. miesto - Tím č. 2
Lucia Janečková, Ústav medzinárodných programov, Roman Országh, Obhconá fakulta EU, Andrea
Žiaranová, Národohospodárska fakulta EU
3. miesto - Tím č. 10
Ján Biačko, Národohospodárska fakulta EU, Dominika Čechová, Fakulta podnikového manažmentu,
Zuzana Mojžišová, Obchodná fakulta
4. miesto – ČSOB FS sa rozhodla udeliť aj špeciálne ocenenie - Tím č. 13
Eva Bullová, Fakulta podnikového manažmentu, Lukáš Kuka, Národohospodárska fakulta, Róbert Prno,
Národohospodárska fakulta
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24. PERSONÁLNE ZMENY
[Téma: Ekonomická univerzita; Obchod; 15/11/2010; 11/2010; s.: 9; Správy; redakcia]
Branislav Kubáň bude viesť marketing v BILLE
Bratislava (Obchod)
Komunikáciu a profiláciu značky BILLA a jej privátnych značiek Naše Bio a Clever riadi ponovom
Branislav Kubáň (37). Do spoločnosti prišiel s desaťročnými skúsenosťami v oblasti marketingu a brand
manažmentu, ktoré získal v I. D. C. Holdingu. "Mojím primárnym cieľom bude upevňovať pozíciu
spoločností ako lídra v segmente supermarketov. Ďalšou prioritou bude riadenie komunikácie
inovatívnych aktivít siete. Pridanou hodnotou, ktorú prinášam, je pohľad zo strany dodávateľa obchodnej
siete," uvádza B. Kubáň. Branislav Kubáň získal vzdelanie v oblasti marketingu na Ekonomickej
univerzite v Bratislave a viacerými školeniami v oblasti projektového manažmentu a marketingu.
Spoločnosť BILLA v súčasnosti prevádzkuje na Slovensku 106 supermarketov a zamestnáva vyše 3 400
pracovníkov. K hlavným konkurenčným výhodám reťazca patria čerstvosť a kvalita ponúkaného tovaru a
trvalo rastúci podiel biopotravín na celkovom obrate spoločnosti.
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25. JE TO ORIGINÁL?
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 18/11/2010; s.: 11; SERVIS; redakcia]
Odborník: Značkový tovar zistíte aj podľa zipsu
ORIGINALITU výrobkov posudzujú tovaroznalci. Tí by mali rozlíšiť, či daný výrobok je pravý, alebo
kópia.
"Ak sa posudzuje niektorá z konkrétnych značiek, vždy je k posudzovaniu prizvaný znalec od daného
výrobcu. Každá väčšia značka takého odborníka zamestnáva," hovorí tovaroznalec Rastislav Strhan z
katedry tovaroznalectva a kvality tovaru z Ekonomickej univerzity v Bratislave. "To, či ide o originál,
rozlišujeme podľa kvality švov, zošitia pri zipse, v posúdení dodržania loga výrobcu a jeho náležitostí –
dodržania ochrannej zóny okolo loga, farebnosti a podobne. Ak sa tovar nachádza na trhovisku alebo
podobnom mieste, zväčša ide o podvrh. Rovnako je podozrivé, ak daný výrobok stojí výraznejšie menej
ako zvyčajne rovnaké originálne výrobky," konštatuje Strhan.
PRI OTVORENÍ ZNAČKOVÉHO OBCHODU: Tu by zákazníci "fejk" dostať nemali.
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26. Valka pochovali, Radičová sa ospravedlňovala za zásah polície
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 16/11/2010; SITA / mig]
SITA / mig
Valka zastrelili minulý týždeň, vražda vraj bola naplánovaná a súvisela so sporom o TIPOS.
Uznávaného právnika Ernesta Valka, ktorého zavraždili v pondelok 8. novembra, dnes po 15.00 h
pochovali na Martinskom cintoríne v Bratislave. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 600 ľudí, okrem
rodiny aj ústavní činitelia, advokáti, právnici a ďalšie osoby verejného života.
Ešte pred pohrebom si viaceré osobnosti zaspomínali na Valka v bratislavskom Primaciálnom paláci.
Nechýbala ani premiérka Iveta Radičová. Okrem iného sa ospravedlnila za postup polície v roku 2006,
keď Valka spolu s podnikateľom Ladislavom Rehákom zadržali policajti za vydieranie. "Pre mňa si bol a
vždy budeš rovný chlap," vyhlásila predsedníčka kabinetu.
Slovami chváli nešetrili ani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a podpredseda parlamentu Pavol
Hrušovský. "Bol to výnimočný človek, žil výnimočný život, zanechal za sebou silný odkaz, bojoval za
právo, bol chlap, neváhal a nebál sa. Bol advokátom verejného záujmu," pridal sa aj minister financií
Ivan Mikloš.
VALKA SI UCTIL AJ HAVEL
Valko podľa bývalého rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraja Sterna zohral začiatkom 90.
rokov kľúčovú úlohu pri kreovaní štátu a ako predseda ÚS ČSFR stál pri prijatí kľúčových rozhodnutí
novej judikatúry. Právnik Jozef Vozár ho považoval za svoj profesijný a ľudský vzor.
Ladislav Snopko prečítal list českého exprezidenta Václava Havla, ktorý verí, že zákerný a zbabelý čin
Valkovej vraždy bude potrestaný. Havel zároveň zdôraznil, že treba vytrvať v boji za inštitúty právneho a
demokratického štátu.
Pamiatke známeho právnika prišli vzdať hold mnohí súčasní politici, exprezident Michal Kováč, herci
Juraj Kukura, Martin Sarvaš, spisovateľ Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, zakladateľ VPN Fedor Gál,
hudobníci Marián Varga a Janko Kuric i bývalý veľvyslanec Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov.
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27. Bakalárske práce ovládli Študentskú súťaž AIM
[Téma: Ekonomická univerzita; zive.sk; 18/11/2010; redakcia]
Asociácia internetových médií zverejnila výsledky prvého ročníka súťaže o najlepšiu záverečnú prácu na
tému Internet ako médium. Víťazkou sa stala Mária Čierna s prácou Formy e-marketingu.
Bakalárska práca Márie Čiernej, študentky Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa vyznačuje
komplexným teoretickým pohľadom na internetový marketing. Porotcovia ocenili realizáciu prieskumu
zameraného na vnímanie online reklamy.
Na druhom miesta sa umiestnila Lucia Dutková z Univerzity Komenského s bakalárskou prácou

Nemecké verzie webových stránok slovenských miest. Práca poukazuje na význam webových stránok a
priniesla pre prax konkrétny prínos v podobe pripomienok, ktoré niektoré mestá aj zapracovali na svoje
webové stránky.
Tretie miesto obsadil ďalší študent Univerzity Komenského, Štefan Porubský, s bakalárskou prácou
Internetová reklama - virálny marketing, v ktorej vytvoril virálne video pre konkrétny produkt a sledoval
účinok tohto videa.
Porotcovia sa zhodli, že úroveň prác bola veľmi rôznorodá, od veľmi kvalitných s konkrétnym prínosom
pre prax až po veľmi slabé, pri ktorých nebolo možné oceniť ani vedeckú, ani praktickú hodnotu.
"V súťaži chceme pokračovať aj na budúci rok a na jar vyhlásime druhý ročník súťaže", uviedla výkonná
manažérka AIM Veronika Pizano a dodala: "Študenti môžu osloviť nielen Asociáciu internetových médií,
ale aj jej jednotlivých členov a majú možnosť vypracovať práce v slovenských online médiách. Práce tak
môžu mať praktický prínos a študenti sa budú podieľať na rozvoji slovenského internetového trhu."
Prvé tri práce si môžete stiahnuť na http://www.aimsr.sk/studentska-sutaz-aim.html.
Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku o skúmanie
problematiky internetu ako média a motivovať ich k záujmu a štúdiu nových poznatkov a hľadaniu
inovatívnych riešení v tejto oblasti.
AIM funguje od mája 2005 ako asociácia slovenských médií na internete, ktorého hlavným cieľom je
zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti
má AIM 28 členov.
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28. Bakalárske práce ovládli Študentskú súťaž AIM
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 18/11/2010; redakcia]
BRATISLAVA, 18.11.2010., 09:55 | redakcia
Chcete vedieť, ktorá študentská práca zamerané na internet bola najúspešnejšia? Chcete si ju prečítať?
Vstúpte.
Asociácia internetových médií zverejnila výsledky prvého ročníka súťaže o najlepšiu záverečnú prácu na
tému Internet ako médium. Víťazkou sa stala Mária Čierna s prácou Formy e-marketingu.
Bakalárska práca Márie Čiernej, študentky Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa vyznačuje
komplexným teoretickým pohľadom na internetový marketing. Porotcovia ocenili realizáciu prieskumu
zameraného na vnímanie online reklamy.
Na druhom miesta sa umiestnila Lucia Dutková z Univerzity Komenského s bakalárskou prácou
Nemecké verzie webových stránok slovenských miest. Práca poukazuje na význam webových stránok a
priniesla pre prax konkrétny prínos v podobe pripomienok, ktoré niektoré mestá aj zapracovali na svoje
webové stránky.
Tretie miesto obsadil ďalší študent Univerzity Komenského, Štefan Porubský, s bakalárskou prácou
Internetová reklama - virálny marketing, v ktorej vytvoril virálne video pre konkrétny produkt a sledoval
účinok tohto videa.
Porotcovia sa zhodli, že úroveň prác bola veľmi rôznorodá, od veľmi kvalitných s konkrétnym prínosom
pre prax až po veľmi slabé, pri ktorých nebolo možné oceniť ani vedeckú, ani praktickú hodnotu.
"V súťaži chceme pokračovať aj na budúci rok a na jar vyhlásime druhý ročník súťaže," uviedla výkonná
manažérka AIM Veronika Pizano a dodala: "Študenti môžu osloviť nielen Asociáciu internetových médií,
ale aj jej jednotlivých členov a majú možnosť vypracovať práce v slovenských online médiách. Práce tak
môžu mať praktický prínos a študenti sa budú podieľať na rozvoji slovenského internetového trhu."
Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku o skúmanie
problematiky internetu ako média a motivovať ich k záujmu a štúdiu nových poznatkov a hľadaniu
inovatívnych riešení v tejto oblasti.
AIM funguje od mája 2005 ako asociácia slovenských médií na internete, ktorého hlavným cieľom je
zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti
má AIM 28 členov.
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29. Tatranská mliekareň s predĺženým Slovak Goldom
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 12/11/2010; WBN/PR]
AUTOR - WBN/PR, 12. novembra 2010 14:17
Predĺženie certifikátu Slovak Gold pre spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok za Encián, na
mäkký zrejúci polotučný syr s bielou plesňou na povrchu je známkou nadštandardnej kvality.
BRATISLAVA 12. novembra (WBN/PR) - V seneckom hoteli Senec sa uskutočnilo 46. odovzdávanie

Certifikátov Slovak Gold produktom nadštandardnej kvality. Štyri firmy si prevzali Certifikát Slovak Gold
Exclusive s predĺženou platnosťou na ďalšie dva roky a odovzdaných bolo aj osem certifikátov Slovak
Gold s predĺženou platnosťou. Medzi držiteľmi týchto certikátov je aj Tatranská mliekareň, a.s.,
Kežmarok.
Ceritikáty Slovak Gold sa udeľujú výrobkom, ktoré vykazujú nadštandardné kvality. "Kritériá
posudzovania sa líšia v závislosti od konkrétneho produktu. Rozhoduje odborná hodnotiteľská komisia,
menovaná ku každému jednotlivému posudzovanému produktu," povedal Drahotín Tarasovič z Nadácie
Slovak Gold. Nadácia Slovak Gold tak sleduje svoj cieľ - podporiť výrobu a predaj
konkurencieschopných domácich a zahraničných výrobkov a služieb nadštandardnej kvality a ochrániť
spotrebiteľa pred nekvalitnou produkciou.
Certifikáty Slovak Gold Exclusive udeľuje Nadácia v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v
Bratislave za výborné hospodárske a iné výsledky pôsobenia firmy v časovom horizonte viacerých
rokov. Podobný spôsob hodnotenia firiem na Slovensku neexistuje.
Komisia rozhodla aj o udelení ôsmich certifikátov s predĺženou platnosťou na ďalšie osemnásťmesačné
obdobie. Jeden z predĺžených certifikátov bol udelený aj spoločnosti Tatranská mliekareň, a.s.,
Kežmarok za Encián, mäkký zrejúci polotučný syr s bielou plesňou na povrchu. "Certifikát Slovak Gold
sa udeľuje na 18 mesiacov, s možnosťou dvojnásobného predĺženia. Ak má držiteľ certifikátu záujem o
predĺženie, podá príslušnú žiadosť, v ktorej deklaruje zachovanie kvality produktu v porovnaní so stavom
v čase udelenia ocenenia," vysvetlil podmienky predĺženia certikátov D. Tarasovič.
O kvalitné výrobky Tatranskej mliekarne majú záujem aj obchodné reťazce. Spoločnosť spolupracuje s
tými najväčšími - okrem iného so sieťami Tesco a Coop Jednota, ktoré majú vysoko nastavené
štandardy na kvalitu ponúkaných služieb a produktov.
Tatranská mliekareň sa nachádza v Kežmarku a dodáva svoje mliečne produkty zákazníkom na
Slovensku, v Čechách a Maďarsku. Jej história siaha až do roku 1979, keď bola v Kežmarku otvorená
mliekareň ako súčasť väčšieho koncernu so sídlom v Košiciach. Po roku 1991 sa stala nezávislou
štátnou spoločnosťou, ktorá v nasledujúcich rokoch prešla privatizáciou a bola transformovaná na
akciovú spoločnosť.
Tatranská mliekareň vyrába širokú škálu mliečnych produktov, hlavne syry s bielou plesňou, syry s
modrou plesňou, čerstvé mlieka, trvanlivé mlieka, tvarohy, gastronomické výrobky. Výrobný sortiment
zahŕňa aj množstvo výrobkov zdravej výživy, napr. radu bio produktov (mlieko, zákys, syry).
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30. IngA - Inžinier v automobilovom priemysle
[Téma: Ekonomická univerzita; Mot'or; 08/11/2010; 11/2010; s.: 4; Ekonomika; VW SK]
Spoločnosť Volkswagen Slovakia odštartovala už štvrtý ročník jedinečného vzdelávacieho projektu IngA
- Inžinier v automobilovom priemysle. Ročník 2010 začal prednáškou na tému Proces vzniku produktu v
koncerne VW na pôde Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (na snímkach). Do
projektu IngA sa doteraz zapojilo viac ako 2500 študentov piatich slovenských univerzít.
"Cieľom projektu IngA je podporiť technické vzdelávanie na Slovensku, rozvíjať vzťahy so slovenskými
univerzitami a ponúknuť študentom možnosť zažiť atmosféru a vzdelávanie priamo v prostredí
automobilového závodu," hovorí Katarína Petruľáková, projektová manažérka IngA Volkswagen Slovakia
(VW SK). Projekt IngA - Inžinier automobilového priemyslu pozostáva celkovo z piatich základných častí.
Prvou je prednáška na pôde univerzity. Študenti, ktorí sa jej zúčastnili, dostanú možnosť celodennej
návštevy v bratislavskom závode VW SK na podujatí s názvom Uni Tag. Zo všetkých študentov, ktorí sa
na projekte IngA zúčastnia, bude vybraných 20 najlepších, ktorí získajú odbornú prax a šiestim z nich
poskytne spoločnosť štipendium. Zo skupiny 20 študentov bude mať polovica možnosť pokračovať v
Trainee programe VW SK. Prvý ročník projektu IngA - Inžinier automobilového priemyslu odštartoval v
roku 2007. Zapojilo sa doň takmer 850 študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.
Ďalších ročníkov sa zúčastnili aj študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Celkovo sa troch
predchádzajúcich ročníkov projektu IngA zúčastnilo už viac ako 2500 študentov. Spoločnosť
Volkswagen Slovakia aktívne podporuje technické vzdelávanie na vysokých školách a uplatnenie sa
absolventov v praxi prostredníctvom viacerých projektov. Okrem IngA medzi ne patrí nové študijné
zameranie Automobilová produkcia, ktoré tento rok po prvýkrát otvorila Strojnícka fakulta STU s
podporou VW SK a Nadácie VW SK. Jeho cieľmi sú podpora, prehĺbenie a užšie spojenie vzdelávacích
aktivít priamo s praxou a zároveň výchova novej generácie kvalifikovaných špecialistov s priamou
možnosťou uplatnenia sa v praxi. VW SK tiež každoročne prijíma niekoľko desiatok absolventov v rámci
Trainee programu, v ktorom získajú vedomosti a skúsenosti priamo z praxe. Vďaka podprogramu
celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci absolvujú aj stáž v niektorom zo zahraničných závodov

koncernu Volkswagen.
-VW SK-
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31. FOTO Premiérka sa Valkovi ospravedlnila za útoky na jeho česť
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 16/11/2010; TAB, SITA]
BRATISLAVA - Stovky ľudí a osobnosti verejného života si dnes prišli do Primaciálneho paláca uctiť
pamiatku prominentného právnika a bývalého predsedu Ústavného súdu ČSFR Ernesta Valka.
Premiérka Iveta Radičová sa v mene vlády Valkovi ospravedlnila za bezprávie a útoky na jeho česť v
roku 2006.
"Pre mňa si bol a vždy budeš rovný chlap," povedala predsedníčka kabinetu. Ministerka spravodlivosti
Lucia Žitňanská podotkla, že Valko vždy zápasil o právny štát s tým, aby nad písaným právom stála
morálka. Podľa nej bol Valko posledných 20 rokov súčasťou zápasu o morálku v práve.
Podpredseda parlamentu Pavol Hrušovský pripomenul, že Valko videl nielen zákon, ale aj človeka. "Bol
to výnimočný človek, žil výnimočný život, zanechal za sebou silný odkaz, bojoval za právo, bol chlap,
neváhal a nebál sa. Bol zdravo posadnutý, neustále na sebe pracoval, bol síce úspešný, ale nikdy to
nemal ľahké. Bol advokátom verejného záujmu," uviedol minister financií Ivan Mikloš.
Podľa bývalého rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraja Sterna Valko zohral začiatkom 90.
rokov kľúčovú úlohu pri kreovaní štátu a ako predseda ÚS ČSFR stál pri prijatí kľúčových rozhodnutí
novej judikatúry. Novinárka Ľuba Lesná podotkla, že Valko svojich priateľov nesmierne rozmaznával.
Právnik Jozef Vozár považoval Valka za svoj profesijný a ľudský vzor. Ladislav Snopko prečítal list
českého exprezidenta Václava Havla, ktorý verí, že zákerný a zbabelý čin Valkovej vraždy bude
potrestaný. Havel zároveň zdôraznil, že treba vytrvať v boji za inštitúty právneho a demokratického štátu.
Pamiatke známeho právnika prišli vzdať hold mnohí súčasní politici, exprezident Michal Kováč, herci
Juraj Kukura, Martin Sarvaš, spisovateľ Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, zakladateľ VPN Fedor Gál,
hudobníci Marián Varga a Janko Kuric i bývalý veľvyslanec Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov.
Známeho slovenského právnika Ernesta Valka zastrelil doposiaľ neznámy páchateľ v pondelok 8.
novembra vo večerných hodinách v jeho rodinnom dome v Limbachu. Policajný prezident Jaroslav
Spišiak verejnosť informoval, že zastreleného advokáta našli jeho bývalá manželka a dcéra, ktoré hneď
nahlásili udalosť na polícii. "Došlo k jednému výstrelu, ktorému obeť podľahla – strela spôsobila zranenia
srdca a pľúc, nezlučiteľné so životom," uviedol Spišiak. Motív vraždy zatiaľ nie je známy.
ZDROJ - TAB, SITA, Foto: SITA,
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32. Sprievodca finančným trhom
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 11/11/2010; 11/2010; s.: 50; Sprievodca finančným trhom;
redakcia]
- VÚB banka predáva novú emisiu Flexy Hypotekárnych záložných listov. Tie počas päťročnej viazanosti
garantujú výnos 2,85 % ročne. VÚB sa zaväzuje, že ak klient prejaví záujem, banka po troch rokoch
dlhopisy odkúpi naspäť za 93 % z ich menovitej hodnoty
- ČSOB zvýhodnila podmienky úverov na bývanie. Okrem zvýhodnenia úrokových sadzieb ponúka úvery
na bývanie bez poplatku a s možnosťou schválenia do 24 hodín. Novinkou je aj poskytovanie účelových
úverov na financovanie nehnuteľností v krajinách V4 a umožnenie splatiť 20 % úveru bez poplatku aj
počas obdobia fixácie.
- J&T Banka otvorila v komplexe River Park koncept spojenia banky a kaviarne J&T Banka Café, ktorý
už od februára poznajú aj vo Vysokých Tatrách.
- Vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou ČSOB Finančnej
skupiny odštartovala projekt na podporu inovatívneho myslenia a kreativity študentov vysokých škôl.
- Prvá stavebná sporiteľňa venovala vlani zo svojho rozpočtu na verejnoprospešné aktivity takmer 490tisíc eur, čo ju radí medzi trojicu najväčších firemných darcov v SR.
- Tatra Asset Management zaviedol nový program sporenia Plus, ktorý je bez vstupných poplatkov a pri
dodržaní podmienok aj bez výstupných poplatkov. Minimálna výška pravidelnej investície je 15 eur,
maximálna 150 eur.

- Tatra banka ponúka Spoločensky zodpovedný fond určený investorom, ktorí sa chcú podieľať na
podnikaní firiem, ktoré sa vyznačujú zodpovedným správaním k spoločnosti. Minimálna investícia je 150
eur.
- Ročná úroková sazba 9,90 % a nulové poplatky za vybavenie a predčasné splatenie sú charakteristiky,
ktorými Tesco hotovostná pôžička konkuruje bankovým úverom. Poplatok za vedenie účtu je 1,99 eura
mesačne. Maximálna výška úveru je 16 000 eur a splatnosť najviac 96 mesiacov.
- Spoločnosť FinConsulting vytvorila kalkulačku na porovnanie podmienok hypotekárnych úverov.
Úlohou kalkulačky je rýchle porovnanie podmienok na trhu s presnosťou približne 90 %. Klientovi tak
spolupracovník spoločnosti vie do piatich minút povedať, či spĺňa bonitu na poskytnutie úveru a za akých
podmienok by získal hypotéku v banke.
- Poisťovňa AXA ponúka upravený produkt Auto. Pri výpočte Výpočet poistného bude zohľadňovať vek
držiteľa vozidla, trvalý pobyt a výkon motora. Po úpravách sa produkt stane výhodným pre
zodpovedných šoférov so skúsenosťami v menších mestách.
- Akciová spoločnosť Tatry mountain resorts sa stala 100-percentným majiteľom akcií spoločnosti TMR
services, poskytovateľa marketingových, účtovníckych, poradenských, personálnych a developerskych
služieb.
- ČSOB AM rozšíril portfólio svojich produktov o fond Horizon CSOB Inflation Plus 2. Fond bude
priebežne vyplácať päť výnosov. Fixný výnos 5 % počas prvého a druhého obdobia. Výnosy v ďalších
rokoch 3 % nad infláciou. Investícia poskytuje k splatnosti bezpečnostný vankúš po 50 % poklesu
konečnej hodnoty akciového indexu Dow Jones Euro Stoxx 50 v porovnaní so začiatočnou hodnotou.
Iba ak bude pokles väčší, investor stráca rovnakú časť svojej investície vo výške poklesu podkladového
indexu. Výnosy podliehajú zdaneniu zrážkovou daňou 15 % v Belgicku. Daňový režim závisí od
individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže meniť.
- VÚB banka rozširuje ponuku produktov pre záujemcov o dlhodobejšie zhodnocovanie úspor o
Flexivklad extra. Tento štvorročný termínovaný vklad garantuje ročný úrok 2,5 % a umožňuje kedykoľvek
v priebehu roka vybrať 20 % bez poplatku.
- Skupina Pioneer Investments pripravila v spolupráci s poisťovňou Aegon sedem nových portfólií do
investičných životných poistení pre klientov spoločnosti Partners Group SK. Ide o portfóliá zložené z
podielových fondov renomovaných svetových správcov, ktoré sa líšia investičnou stratégiou, ale aj
rizikovým profilom, a je možné ich v rámci jednej poistky skombinovať.
- Od 1. januára budúceho roku vstúpi do platnosti nový sadzobník poplatkov mBank. Bežný účet m
Konto ostáva aj naďalej zadarmo.
- Na Slovensku bude prvý raz prednášať Brian Tracy. Prezentácia v aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave na tému Umenie výnimočného vodcu bude okrem iných tém hovoriť aj o voľbe vhodných
štýloch vedenia ľudí, stanovovaní cieľov či dosahovaní dobrých výsledkov v nepriaznivých časoch.
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33. Ernesta Valka pochovali na Martinskom cintoríne
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 16/11/2010; SITA]
AUTOR - SITA, 16. novembra 2010 13:03, aktualizované 16. novembra 19:23
Premiérka Iveta Radičová sa v mene vlády Valkovi ospravedlnila za to, že nezabránila bezpráviu a útoku
na jeho česť v roku 2006. Podľa Srholca bol Valko archanjelom na zemi.
BRATISLAVA 16. novembra (WEBNOVINY) - Advokáta Ernesta Valka, ktorého zavraždili v pondelok 8.
novembra, dnes o 15:40 pochovali na Martinskom cintoríne v Bratislave. Na pohrebe sa zúčastnilo
približne 600 ľudí, okrem rodiny aj ústavní činitelia, advokáti, právnici a ďalšie osoby verejného života.
Pohrebné obrady viedol katolícky kňaz Anton Srholec.
Na priebeh pohrebu dohliadal riaditeľ spoločnosti Marianum, ktorá spravuje cintoríny v Bratislave
Miloslav Hrádek. Hrob Ernesta Valka a jeho okolie zdobilo množstvo vencov a kvetov. V závere obradu
sa cintorínom niesol text kresťanskej piesne "Blíž k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž".
Stovky ľudí a osobnosti verejného života si predtým prišli do Primaciálneho paláca uctiť pamiatku

prominentného právnika a bývalého predsedu Ústavného súdu ČSFR Ernesta Valka. Premiérka Iveta
Radičová sa v mene vlády Valkovi ospravedlnila za to, že nezabránila bezpráviu a útoku na jeho česť v
roku 2006. "Pre mňa si bol a vždy budeš rovný chlap," povedala predsedníčka kabinetu. Ministerka
spravodlivosti Lucia Žitňanská podotkla, že Valko vždy zápasil o právny štát s tým, aby nad písaným
právom stála morálka. Podľa nej bol Valko posledných 20 rokov súčasťou zápasu o morálku v práve.
Podpredseda parlamentu Pavol Hrušovský pripomenul, že Valko videl nielen zákon, ale aj človeka. "Bol
to výnimočný človek, žil výnimočný život, zanechal za sebou silný odkaz, bojoval za právo, bol chlap,
neváhal a nebál sa. Bol zdravo posadnutý, neustále na sebe pracoval, bol síce úspešný, ale nikdy to
nemal ľahké. Bol advokátom verejného záujmu," uviedol minister financií Ivan Mikloš. Podľa bývalého
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraja Sterna Valko zohral začiatkom 90. rokov kľúčovú
úlohu pri kreovaní štátu a ako predseda ÚS ČSFR stál pri prijatí kľúčových rozhodnutí novej judikatúry.
Novinárka Ľuba Lesná podotkla, že Valko svojich priateľov nesmierne rozmaznával. Právnik Jozef Vozár
považoval Valka za svoj profesijný a ľudský vzor. Ladislav Snopko prečítal list českého exprezidenta
Václava Havla, ktorý verí, že zákerný a zbabelý čin Valkovej vraždy bude potrestaný. Havel zároveň
zdôraznil, že treba vytrvať v boji za inštitúty právneho a demokratického štátu. Pamiatke známeho
právnika prišli vzdať hold mnohí súčasní politici, exprezident Michal Kováč, herci Juraj Kukura, Martin
Sarvaš, spisovateľ Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, zakladateľ VPN Fedor Gál, hudobníci Marián
Varga a Janko Kuric i bývalý veľvyslanec Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov.
Známeho slovenského právnika Ernesta Valka zastrelil doposiaľ neznámy páchateľ v pondelok 8.
novembra vo večerných hodinách v jeho rodinnom dome v Limbachu. Policajný prezident Jaroslav
Spišiak verejnosť informoval, že zastreleného advokáta našli jeho bývalá manželka a dcéra, ktoré hneď
nahlásili udalosť na polícii. "Došlo k jednému výstrelu, ktorému obeť podľahla – strela spôsobila zranenia
srdca a pľúc, nezlučiteľné so životom," uviedol Spišiak. Motív vraždy zatiaľ nie je známy.
S Valkom sa prišla rozlúčiť celá slovenská verejná špička
Podľa Srholca bol Valko archanjelom na zemi
Ernest Valko patril podľa katolíckeho kňaza Antona Srholca k archanjelom na zemi. Ako uviedol v
príhovore v Dome smútku na Martinskom cintoríne v Bratislave pri pohrebe zavraždeného advokáta,
Valko vždy miloval pravdu a spravodlivosť a toto jeho dedičstvo treba zachovávať. Srholec zdôraznil, že
Valka treba zaradiť medzi vzácnych ľudí, od ktorých sa treba učiť. Jeho odchod má byť mobilizáciou
ľudí, ktorí majú srdce na mieste, česť a mravné hodnoty.
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34. Ernesta Valka pochovali na Martinskom cintoríne
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 16/11/2010; Z domova; SITA, TASR]
AKTUALIZOVANÉ 16:06
So zavraždeným advokátom sa prišla rozlúčiť celá slovenská verejná špička aj bežní ľudia.
BRATISLAVA. Advokáta Ernesta Valka, ktorého zavraždili v pondelok 8. novembra, dnes o 15:40
pochovali na Martinskom cintoríne v Bratislave. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 600 ľudí, okrem
rodiny aj ústavní činitelia, advokáti, právnici a ďalšie osoby verejného života. Pohrebné obrady viedol
katolícky kňaz Anton Srholec.
Na priebeh pohrebu dohliadal riaditeľ spoločnosti Marianum, ktorá spravuje cintoríny v Bratislave
Miloslav Hrádek. Hrob Ernesta Valka a jeho okolie zdobilo množstvo vencov a kvetov. V závere obradu
sa cintorínom niesol text kresťanskej piesne "Blíž k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž".
Nad hrobom rečnil Srholec
Ernest Valko patril podľa katolíckeho kňaza Antona Srholca k archanjelom na zemi. Ako uviedol v
príhovore v Dome smútku na Martinskom cintoríne v Bratislave pri pohrebe zavraždeného advokáta,
Valko vždy miloval pravdu a spravodlivosť a toto jeho dedičstvo treba zachovávať. Srholec zdôraznil, že
Valka treba zaradiť medzi vzácnych ľudí, od ktorých sa treba učiť. Jeho odchod má byť mobilizáciou
ľudí, ktorí majú srdce na mieste, česť a mravné hodnoty.
Pohreb Ernesta Valka sa začal o 15:00 na Martinskom cintoríne. Do Domu smútku sa nezmestilo
približne 200 ľudí, ktorí počúvali bohoslužbu vonku. Pred pohrebom dopravu pri cintoríne organizovala
polícia. Muži zákona sa však po cintoríne nepohybovali.
Premiérka sa ospravedlnila Valkovi za útoky na jeho česť

Stovky ľudí a osobnosti verejného života si dnes prišli do Primaciálneho paláca uctiť pamiatku
prominentného právnika a bývalého predsedu Ústavného súdu ČSFR Ernesta Valka. Premiérka Iveta
Radičová sa v mene vlády Valkovi ospravedlnila za to, že nezabránila bezpráviu a útoku na jeho česť v
roku 2006. "Pre mňa si bol a vždy budeš rovný chlap," povedala predsedníčka kabinetu.
Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská podotkla, že Valko vždy zápasil o právny štát s tým, aby nad
písaným právom stála morálka. Podľa nej bol Valko posledných 20 rokov súčasťou zápasu o morálku v
práve. Podpredseda parlamentu Pavol Hrušovský pripomenul, že Valko videl nielen zákon, ale aj
človeka.
Rozlúčka v Primaciálnom paláci. FOTO: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
Čítali list od Havla
"Bol to výnimočný človek, žil výnimočný život, zanechal za sebou silný odkaz, bojoval za právo, bol
chlap, neváhal a nebál sa. Bol zdravo posadnutý, neustále na sebe pracoval, bol síce úspešný, ale nikdy
to nemal ľahké. Bol advokátom verejného záujmu," uviedol minister financií Ivan Mikloš. Podľa bývalého
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraja Sterna Valko zohral začiatkom 90. rokov kľúčovú
úlohu pri kreovaní štátu a ako predseda ÚS ČSFR stál pri prijatí kľúčových rozhodnutí novej judikatúry.
Novinárka Ľuba Lesná podotkla, že Valko svojich priateľov nesmierne rozmaznával. Právnik Jozef Vozár
považoval Valka za svoj profesijný a ľudský vzor. Ladislav Snopko prečítal list českého exprezidenta
Václava Havla, ktorý verí, že zákerný a zbabelý čin Valkovej vraždy bude potrestaný. Havel zároveň
zdôraznil, že treba vytrvať v boji za inštitúty právneho a demokratického štátu.
Lúčili sa osobnosti z novembra
Pamiatke známeho právnika prišli vzdať hold mnohí súčasní politici, exprezident Michal Kováč, herci
Juraj Kukura, Martin Sarvaš, spisovateľ Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, hudobníci Marián Varga a
Janko Kuric i bývalý veľvyslanec Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov.
Na záver spomienky vyzval jeden z lídrov novembrových udalostí v Československu v roku 1989 Fedor
Gál prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku mŕtveho právnika. Potom odviezla pohrebná služba
rakvu s Valkovým telom na Martinský cintorín.
Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Richard Sulík, predsedníčka Ústavného súdu SR
Iveta Macejková, parlamentní poslanci, členovia vlády a ďalší.
SITA, TASR
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35. Radičová sa Valkovi ospravedlnila, podľa Srholca bol archanjelom
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 16/11/2010; ČTK, SITA]
ČTK, SITA | 16. novembra 2010 8:11 - aktualizované 16.11.2010 17:11
Advokáta Ernesta Valka, ktorého zavraždili v pondelok 8. novembra, v utorok o 15:40 pochovali na
Martinskom cintoríne v Bratislave. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 600 ľudí, okrem rodiny aj ústavní
činitelia, advokáti, právnici a ďalšie osoby verejného života. Pohrebné obrady viedol katolícky kňaz
Anton Srholec.
Na priebeh pohrebu dohliadal riaditeľ spoločnosti Marianum, ktorá spravuje cintoríny v Bratislave
Miloslav Hrádek. Hrob Ernesta Valka a jeho okolie zdobilo množstvo vencov a kvetov. V závere obradu
sa cintorínom niesol text kresťanskej piesne "Blíž k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž".
Ernest Valko patril podľa katolíckeho kňaza Antona Srholca k archanjelom na zemi. Ako uviedol v
príhovore v Dome smútku na Martinskom cintoríne v Bratislave pri pohrebe zavraždeného advokáta,
Valko vždy miloval pravdu a spravodlivosť a toto jeho dedičstvo treba zachovávať. Srholec zdôraznil, že
Valka treba zaradiť medzi vzácnych ľudí, od ktorých sa treba učiť. Jeho odchod má byť mobilizáciou
ľudí, ktorí majú srdce na mieste, česť a mravné hodnoty.
Pohreb Ernesta Valka sa začal o 15:00 na Martinskom cintoríne. Do Domu smútku sa nezmestilo
približne 200 ľudí, ktorí počúvali bohoslužbu vonku. Pred pohrebom dopravu pri cintoríne organizovala
polícia. Muži zákona sa však po cintoríne nepohybovali.
S Valkom sa rozlúčila aj verejnosť
V bratislavskom Primaciálnom paláci sa verejnosť doobeda rozlúčila so zavraždeným právnikom
Ernestom Valkom. Advokáta a bývalého predsedu československého Ústavného súdu zastrelil neznámy
páchateľ minulý týždeň v pondelok.

Valkova násilná smrť zaskočila politikov i právnikov a stala sa zrejme najviac rozoberanou témou v
slovenských médiách. Polícia o zločine zverejňuje len strohé informácie a o motívoch odmieta
špekulovať.
Všetky zistené informácie o vražde advokáta Valka
Rozlúčka sa začala o deviatej hodine ráno v honosných priestoroch Zrkadlovej siene, kde sa konajú
významné spoločenské podujatia. Na pietnej udalosti sa zúčastňujú politici a ďalšie osobnosti verejného
života. Chýbať nebude ani premiérka Iveta Radičová. Rodina a blízki sa s Valkom podľa médií rozlúčia
na Martinskom cintoríne v bratislavskej časti Ružinov. Telo pochovajú do pripravenej hrobky.
Pre Radičovú bol rovný chlap
Premiérka Iveta Radičová sa v mene vlády Valkovi ospravedlnila za to, že nezabránila bezpráviu a útoku
na jeho česť v roku 2006. "Pre mňa si bol a vždy budeš rovný chlap," povedala predsedníčka kabinetu.
Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská podotkla, že Valko vždy zápasil o právny štát s tým, aby nad
písaným právom stála morálka. Podľa nej bol Valko posledných 20 rokov súčasťou zápasu o morálku v
práve.
Podpredseda parlamentu Pavol Hrušovský pripomenul, že Valko videl nielen zákon, ale aj človeka. "Bol
to výnimočný človek, žil výnimočný život, zanechal za sebou silný odkaz, bojoval za právo, bol chlap,
neváhal a nebál sa. Bol zdravo posadnutý, neustále na sebe pracoval, bol síce úspešný, ale nikdy to
nemal ľahké. Bol advokátom verejného záujmu," uviedol minister financií Ivan Mikloš.
Podľa rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraja Sterna Valko zohral začiatkom 90. rokov
kľúčovú úlohu pri kreovaní štátu a ako predseda ÚS ČSFR stál pri prijatí kľúčových rozhodnutí novej
judikatúry. Novinárka Ľuba Lesná podotkla, že Valko svojich priateľov nesmierne rozmaznával.
Právnik Jozef Vozár považoval Valka za svoj profesijný a ľudský vzor. Ladislav Snopko prečítal list
českého exprezidenta Václava Havla, ktorý verí, že zákerný a zbabelý čin Valkovej vraždy bude
potrestaný. Havel zároveň zdôraznil, že treba vytrvať v boji za inštitúty právneho a demokratického štátu.
Pamiatke známeho právnika prišli vzdať hold mnohí súčasní politici, exprezident Michal Kováč, herci
Juraj Kukura, Martin Sarvaš, spisovateľ Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, zakladateľ VPN Fedor Gál,
hudobníci Marián Varga a Janko Kuric i bývalý veľvyslanec Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov.
Biskup: Nevraždite, Boh vás vidí
Banskobystrický biskup Rudolf Baláž odkázal vrahom a zlodejom, aby nekorumpovali a nevraždili,
pretože Boh ich vidí. "Nekorumpujte slovenských občanov a nevraždite! Boh vás vidí! Spravodlivosť
existuje. Boh je jej ručiteľom a angažovaný laik morálnym nositeľom - svedkom," vyhlásil Baláž.
Baláž odsúdil činy, ktoré zabíjajú mravné cítenie človeka i celého slovenského národa. "V posledných
dňoch sme svedkami vraždy advokáta, ktorý ako intelektuálny bojovník za spravodlivosť bol brutálne
zlikvidovaný. Aj preto, že naša spoločnosť vykazuje brutalitu v medziľudských vzťahoch i hospodárskej
oblasti, chcem odsúdiť tie činy, ktoré zabíjajú mravné cítenie človeka i celého nášho slovenského
národa. Nevedie ma k tomu nejaká naivná predstava, že na drámu našich dní hneď mám čarovnú
formulu nápravy. Nie, nejde mi ako biskupovi o to, aby som našiel nejaký nový program na riešenie.
Chcem len zodpovedne poukázať na to, že program tu už máme: je tu už dvetisíc rokov a obsahuje ho
evanjelium a živá tradícia. Tento program má ťažisko v prijatí Krista," uviedol Baláž v stanovisku.
Napriek vražde, ktorá bije v týchto dňoch do očí, chce biskup Baláž povzbudiť predovšetkým veriacich
laikov, aby sa naďalej angažovali v sociálnej oblasti. "Nech to robia v dôvere v možnosť budovať lepší
svet napriek vedomiu, že nemôže existovať raj na zemi," uviedol.
Baláž pripomína učenie cirkvi, že máme od Boha ponúknutú reálnu možnosť prekonať zlo a dosiahnuť
dobro. Napriek hriechu, ktorý bolestne, priam až do špiku kostí, poznačuje ľudské dejiny, napriek
pôsobeniu tajomstva neprávosti, cirkev stále učí: "Pán vykúpil človeka a kúpil
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36. Presvedčenie silnejšie ako rozum
[Téma: Ekonomická univerzita; Investor; 11/11/2010; 11/2010; s.: 23, 24, 25; Kapitálové trhy; Vladimír
Baláž]
Behaviorálne financie v praxi: Pomáha tréning alebo nie?
Moderná veda napreduje raketovým tempom. Dokonca aj taká konzervatívna časť vedy, ako je
ekonómia. Už dávno neplatí, že ekonómovia len sedia v zatuchnutých kabinetoch, kde vymýšľajú
nepravdepodobné teórie o ekonomickom správaní druhu Homo sapiens.
Ekonómovia vyšli do ulíc, bánk a na finančné trhy, aby zistili, akí ľudia naozaj sú a ako sa správajú, keď
prijímajú ekonomické rozhodnutia. V časopise Investor v rokoch 2009 a 2010 vychádzal seriál článkov o
behaviorálnych financiách, kde bola predstavená pestrá kolekcia rôznych (niekedy až bizarných)
postupov uvažovania, ktoré formujú ľudské rozhodnutia. Od tých drobných a každodenných ("ktorý jogurt
si mám vybrať?"), až po tie veľké a závažné ("kam mám vložiť svoje celoživotné úspory?"). Behaviorálne
financie dnes už nie sú len exotickým produktom z laboratórií experimentálnej psychológie. Študijné
programy zamerané na praktické aplikácie tejto disciplíny sú na mnohých prestížnych univerzitách. Na
univerzite v Yale ich napríklad učí Robert Shiller, na Harvarde zas David Laibson. Z iných špičkových

amerických univerzít stačí spomenúť univerzity v Chicagu, Kalifornii, Carnegie Mellon a Wharton
Business School. V Európe zas univerzity v Louvaini, Amsterdame, Moskve, Štrasburgu, Štokholme,
Zürichu, Paríži a, samozrejme, aj slávna London School of Economics. Kurzy behaviorálnych financií
bežne absolvujú aj profesionálni obchodníci s finančnými nástrojmi, komoditami a derivátmi. O
odchýlkach od racionálneho správania ("behavioural biases") vie dnes už prakticky každý finančný
profesionál. Vďaka behaviorálnej ekonómii a financiám dnes už rozumieme princípom finančných
rozhodnutí omnoho lepšie ako kedysi. Vieme, že ľudia nie sú racionálni roboti konajúci podľa
matematických poučiek, ale živé bytosti používajúce desiatky rôznych mentálnych skratiek a emotívnych
reakcií pri prijímaní finančných rozhodnutí. Prejavili sa však tieto poznatky aj na správaní ľudí? Mohli by
sme očakávať, že prinajmenšom finanční profesionáli oboznámení s behaviorálnymi financiami budú
svoje rozhodnutia formulovať inak ako tí, ktorí o týchto poznatkoch veľa nevedia. Zaujímavý výskum na
túto tému urobila Marina Nikiforow z univerzity v nemeckom Hannoveri. Zaujímalo ju, či sa tréning a/
alebo expertíza nejakým spôsobom kladne premieta do aktivít finančných profesionálov. Ľudia, ktorí
denne obracajú na finančných trhoch miliardy eur, by mali o pokroku vo finančnej teórii čosi vedieť a
nové poznatky aj náležite využiť v praxi. Marina Nikiforow oslovila 117 manažérov podielových fondov z
35 najväčších nemeckých správcovských spoločností. Najprv chcela vedieť, aká je medzi manažérmi
úroveň znalostí problematiky, a či sú tieto poznatky nejakým spôsobom aj integrované do investičných
stratégií správcovských spoločností. Prvá otázka znela, či materská správcovská spoločnosť ponúka
nejaký druh kurzov zameraných na behaviorálne financie. Kurzy behaviorálnych financií mohlo
absolvovať 39 manažérov, kým 71 manažérov takúto možnosť nemalo. Druhá otázka skúmala, či sa
fondoví manažéri považujú v danej oblasti za expertov, alebo nie. Za expertov sa považovalo 69
manažérov (medzi nimi boli aj takí, ktorí síce nedostali od materskej firmy školenie, ale o problematike
mali dobré informácie). Tretia otázka sa zamerala na to, či sa poznatky z kurzov behaviorálnych financií
nejakým spôsobom premietajú aj do investičnej stratégie. Z 39 manažérov, ktorým materská spoločnosť
zabezpečila kurz behaviorálnych financií, 21 tvrdilo, že dochádza k integrácii teórie behaviorálnych
financií do investičnej stratégie, kým v prípade 18 manažérov poznatky zostali len v teoretickej rovine.
- Ako videli iných
Keď si Marina Nikiforow utriedila, kto mal tréning a kto nie, resp. kto sa považuje za experta a či
teoretické poznatky uplatňuje aj v praxi, dala im niekoľko otázok ohľadne ich vnímania trhu a správania
sa kolegov. Otázky boli formulované ako výroky, s ktorými mali manažéri vysloviť súhlas alebo nesúhlas
a zamerali sa na päť odchýlok od racionálneho správania, ktoré sa na finančných trhoch objavujú veľmi
často:
- Mentálne účtovníctvo je tendenciou kódovať, triediť a ohodnocovať alternatívne ekonomické
rozhodnutia do vzájomne oddelených mentálnych účtov. Kritériom na zaradenie nejakej sumy do
určitého mentálneho účtu môže byť spôsob, akým k tejto sume prišli (mzda za prácu, verzus dedičstvo
alebo výhra v lotérii), alebo spôsob plánovaného použitia peňazí (platba za denný nákup verzus výdavky
na dovolenke). Príkladom mentálneho účtovníctva je efekt nazývaný "peniaze z kasína" (v angličtine
"house money", lebo kasíno sa v žargóne hráčov označuje ako "the house"). Predchádzajúca výhra
stimuluje vyhľadávanie rizika. Peniaze vyhrané na začiatku hry sa uložia do osobitného vrecka a
zaobchádza sa s nimi inak ako s ostatnými peniazmi. Sú úsmevom šťasteny a netreba na ne hľadieť tak
ako na peniaze zarobené v nudnej alebo namáhavej práci. Vo výskume Mariny Nikiforowej mali fondoví
manažéri vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s tvrdením "Po niekoľkých ziskových investíciách fondoví
manažéri zvyknú investovať väčšie sumy".
- Potvrdzovanie ("confirmatory bias") sa prejavuje v tom, že ľudia si selektívne vyberajú najmä tie
myšlienky a fakty, ktoré potvrdzujú ich názory a vyhýbajú sa faktom, ktoré ich názorom protirečia (podľa
slovenského príslovia "čo sa babe chcelo, to sa babe snívalo"). Manažéri mali ohodnotiť výrok "Moji
kolegovia vyhľadávajú po vykonaní investície najmä také informácie a novinky, ktoré potvrdzujú ich
rozhodnutia".
- Efekt reflexie, resp. dispozičný efekt opisuje fakt, že ľudia sú v priemere dvakrát takí citliví na stratu ako
na zisk. Väčšina ľudí má voči riziku averziu a rizikovým investíciám sa vyhýba. Keď však prerobia
peniaze, paradoxne sú ochotní riskovať viac, len aby zmazali stratu. Otázka na hodnotenie tejto
odchýlky od racionality znela "V prípade straty stúpa u fondových manažérov ochota riskovať".
- Home bias (tendencia preferovať domáce aktíva) je odchýlka vyplývajúca z odporu voči neistote. Ľudia
radšej vložia peniaze do aktivít, o ktorých si myslia, že o nich niečo vedia, ako do aktivít, o ktorých
nevedia nič (pocit kompetentnosti). Pekný príklad na home bias je vysoká koncentrácia slovenských
investícií do stredoeurópskych fondov. Investori si radšej kúpia fond investujúci do českých, poľských a
maďarských akcií ako fond investujúci do nemeckých a/alebo francúzskych akcií. Majú pocit, že o
blízkych susedoch toho vedia viac ako o tých vzdialenejších. V skutočnosti sa v dôsledku tohto
uvažovania veľa investícií koncentruje na malom stredoeurópskom trhu a investori sa vystavujú riziku
nedostatočnej diverzifikácie. Hodnotené tvrdenie znelo "Fondoví manažéri preferujú investície do
blízkych trhov".

- Stádovitosť ("herding") opisuje situáciu, keď investori v skupine konajú podobne bez toho, aby svoje
konanie spoločne plánovali alebo koordinovali. Typickým prejavom stádovitosti je horúčkovitý nákup
akcií v čase investičného boomu a hromadný výpredaj v čase krachu. Finančný trh má charakter stáda,
kde jedinci s menšou kapacitou pre získavanie a spracovanie informácií imitujú vzory správania iných, o
ktorých si myslia, že týmto informáciám rozumejú. Tvrdenie na ohodnotenie znelo "Aj fondoví manažéri
vykazujú stádovité správanie". Odpovede manažérov naznačili, že u svojich kolegov pozorujú všetkých
päť odchýlok od racionálneho správania. Najvýraznejšie sa u kolegov prejavovala tendencia k
stádovitému správaniu a potvrdzovaniu. Relatívne slabšia bola tendencia k home bias a efektu reflexie.
Čo však bolo najzaujímavejšie, predchádzajúce školenia alebo samoštúdium behaviorálnych financií
mali na tendenciu k neracionálnemu správaniu len malý efekt. Vlastne jediná odchýlka od racionality, na
ktorú mala predchádzajúca príprava v oblasti behaviorálnych financií pozitívny efekt, bol efekt reflexie.
Fondoví manažéri s príslušným tréningom mali nižšiu tendenciu riskovať pri stratových pozíciách ako
netrénovaní manažéri. To je prospešné, lebo reflexný efekt sa veľmi pravdepodobne podpísal pod
niektoré slávne zlyhanie obchodníkov s finančnými nástrojmi. Môžeme spomenúť napríklad Nicka
Leesona, ktorý najprv prerobil na stávkach na japonské dlhopisy veľkú sumu peňazí. Aby stratu
vyrovnal, začal obchodovať ešte intenzívnejšie a púšťal sa do čoraz riskantnejších obchodov. Nakoniec
pochoval tristoročnú banku Barings, kde bol zamestnaný. Tréning v oblasti behaviorálnych financií však
nemal žiadny badateľný efekt na iné odchýlky od racionality, ktoré sú pre obchodovanie rovnako
nebezpečné, najmä stádovitosť.
- Ako videli sami seba?
Nie je tajomstvom, že ľudia sami seba hodnotia inak, ako svojich známych. V druhom kole otázok mali
fondoví manažéri ohodnotiť vlastné správanie. Prvé tri otázky sa zameriavali na súbor javov spojených s
nadmernou sebadôverou. Vyhlásenie "Väčšina nových správ o vývoji ekonomiky ma neprekvapí", testuje
ilúziu kontroly, t. j. presvedčenie, že dotyčný vie všetko potrebné na zvládnutie okolností života.
Vyhlásenie "Ako hodnotím vlastný výkon v porovnaní s ostatnými manažérmi fondov" hodnotí známu
tendenciu nadhodnocovať vlastné schopnosti. Ide o jav nazývaný aj "som lepší ako druhí". Ďalšia otázka
skúmala kalibráciu manažérov pri odhadovaní vývoja finančných javov. Konkrétne mali udať s 90percentnou istotou rozpätie, v ktorom sa bude nachádzať nemecký akciový index DAX o jeden mesiac.
Väčšina ľudí veľmi dôveruje svojim prognostickým schopnostiam a zadáva príliš úzke rozpätie. Štvrté
vyhlásenie "Keď je dopyt po likvidite, radšej predávam ziskové cenné papiere ako stratové" odkazuje na
efekt reflexie (dispozičný efekt) a túžbu podržať tie papiere, ktoré ešte "nezarobili". Piate vyhlásenie
"Diskusie investičných rozhodnutí s kolegami redukujú tlak na úspech" sa týka stádovitosti. Manažéri v
ňom hodnotili fakt, či kopírujú správanie iných, alebo sa riadia vlastnou stratégiou. Všetkých päť
hodnotených typov správania má silný emočný základ. Dôvera vo vlastné schopnosti, snaha vyhnúť sa
strate či stádovité chovanie sú typické mentálne skratky, ktoré redukujú neurčitosť a uľahčujú komplexné
rozhodnutia. Najvýraznejšie sa u všetkých manažérov prejavil fenomén nadmernej sebadôvery,
konkrétne vyjadrený v ilúzii kontroly a sebahodnotení. Najmä preceňovanie vlastných schopností v
porovnaní s inými ľuďmi je úplne bežné. Napríklad v 70. rokoch minulého storočia americký prieskum
College Board mapoval vlastnosti a schopnosti viac ako 1 milióna študentov a žiadal ich, aby sa
porovnali so svojimi známymi. Až 70 % študentov tvrdilo, že má nadpriemerné vodcovské schopnosti, a
len 2 % uviedlo, že sú v tomto smere horší ako priemer. Pri hodnotení schopnosti vychádzať s ostatnými
ľuďmi, 60 % študentov napísalo, že patria do najlepších 10 % ľudí v danej kategórii a 25 % študentov
sami seba umiestnili do 1 % najlepších. Veľmi podobne dopadol aj prieskum autora na vzorke viac ako
500 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V tomto smere boli fondoví manažéri (aj študenti
Ekonomickej univerzity) úplne štandardní, keď hodnotili svoje schopnosti nadpriemerne v porovnaní s
inými. Mal však na túto skutočnosť tréning v behaviorálnych financiách nejaký vplyv? Prakticky žiadny.
Len pri hodnotení vyhlásenia "Diskusie investičných rozhodnutí s kolegami redukujú tlak na úspech" sa
ukázalo, že fondoví manažéri s príslušným tréningom mali nižšiu tendenciu k stádovitému konaniu.
Tréning v behaviorálnych financiách sa prejavil v poznaní, že dôvera prameniaca z faktu, že "moje
konanie je potvrdené názormi iných", nemusí byť oprávnená. Niekedy je lepšie nechovať sa stádovito a
pokúsiť sa o vlastné zdôvodnenie konania. V tejto jedinej oblasti sebahodnotenia preukázal tréning v
behaviorálnych financiách badateľný pozitívny vplyv.
Ako zostrojiť portfólio
Posledná úloha, s ktorou Marina Nikiforow trápila nemeckých fondových manažérov, bola alokácia
hypotetického portfólia v hodnote 10 mil. eur do medzinárodných akcií a dlhopisov. Podľa teórie by
optimálna alokácia aktív sledovala diverzifikáciu portfólia podľa podielu príslušnej krajiny na svetovej
trhovej kapitalizácii. Ak má napríklad Nemecko 4-percentný podiel na svetovej trhovej kapitalizácii akcií a
8percentný podiel na kapitalizácii dlhopisov, potom by rovnaké podiely Nemecka mali byť premietnuté aj
do štruktúry portfólia. Prakticky pre všetkých investorov na svete (vrátane špičkových profesionálov) je
typické uprednostňovanie domácich aktív (home bias). Home bias je istým druhom tzv. ilúzie kontroly.
Vysvetlenie podstaty tejto odchýlky od racionality predpokladá, že ľudia sú presvedčení o lepšej znalosti
domácich aktív a myslia si, že výnosy z nich môžu lepšie predvídať. Takisto majú optimistickejší názor

na tie veci, o ktorých si myslia, že ich môžu ovplyvniť a preferujú známe veci pred neznámymi. Hoci
niektoré z argumentov pre uprednostnenie domácich aktív znejú logicky, skutočnosť je odlišná. Mnohé
podielové fondy majú v portfóliu stovky titulov. Žiadny investor, ani fondový manažér, nemôže mať
podrobnú znalosť o ich správaní a ani nedokáže toto správanie ovplyvniť. Okrem toho, aby uprednostnil
domáce aktívum, musel by poznať správanie niekoľko stotisíc alternatívnych zahraničných aktív, čo
naozaj nie je možné. Skrátka, home bias je naozaj len ilúziou, že čosi poznáme a dokážeme to
ovplyvniť. Nadmerná alokácia aktív do jednej krajiny znižuje diverzifikáciu portfólia, a zhoršuje pomer
výnosu a rizika oproti optimálnej alokácii. Ďalším rizikom familiárnosti je nadmerná sebadôvera. Investor,
ktorý sa cíti v určitom sektore alebo regióne investícií veľmi kompetentný, môže obchodovať častejšie a
riskantnejšie ako investor s menším sebavedomím. Vráťme sa však k testu. Ako dopadla alokácia
portfólií? V podstate tak, ako sa očakávalo: nemeckí fondoví manažéri výrazne preferovali Nemecko (s
priemerným 14-percentným podielom na portfóliu) a Európu pred USA a Áziou (Graf). Ak sa vám zdá, že
medzi jednotlivými kategóriami fondových manažérov z hľadiska ich znalostí behaviorálnych financií
(BF) nie je veľký rozdiel, máte pravdu. Fondoví manažéri rozdelili alokáciu medzinárodného portfólia
veľmi podobne, bez ohľadu na to, či mali v tejto oblasti predchádzajúci tréning, alebo nie, resp. či sa
behaviorálne financie vo firme formálne integrovali do investičnej stratégie, alebo nie. Pozorný pohľad
však predsa len odhalí jeden malý rozdiel. Tí fondoví manažéri, ktorí sa považovali za expertov na
behaviorálne financie a navyše mali v tejto oblasti aj nejaký tréning, síce preháňali investície do
nemeckých aktív tak ako iní, ale dávali viac investícií do amerických a kanadských aktív. Inak povedané,
to, čo prehnali na nemeckom trhu, potom ubrali na európskom trhu a vyvážili americkými a kanadskými
aktívami. Ich alokácia portfólia bola z hľadiska investičnej stratégie o niečo správnejšia ako u
manažérov, ktorí sa považovali za expertov na behaviorálne financie, ale v danej oblasti nemali formálny
tréning. Na druhej strane však treba vidieť, že rozdiely v alokácii medzi oboma skupinami boli štatisticky
významné, ale nie veľmi dramatické. Marina Nikiforow zhrnula svoj výskum takto: Áno, tréning v
behaviorálnych financiách má istý vplyv na fondových manažérov. Tento vplyv však
- nie je veľký,
- pozitívne sa prejavuje len pri niekoľkých odchýlkach od racionálneho správania a
- prejavuje sa skôr vo vnímaní neracionálneho správania ako v skutočnom konaní. Fondoví manažéri
vďaka štúdiu a tréningu v behaviorálnych financiách vedia, že niektoré typy konania sú viac podmienené
emóciami a založené na mentálnych skratkách, ako na racionálnom uvažovaní. Napriek tomu sa však vo
väčšine prípadov správajú tak, ako keby tieto poznatky nemali. Istou (a pozitívnou) výnimkou je vplyv
tréningu na efekt reflexie a stádovité konanie. Tam sa vplyv tréningu dá dokázať aj na štatisticky
významnej úrovni. Výsledky štúdie Mariny Nikiforow nás nútia poškrabať sa za uchom a pouvažovať o
ľudskej prirodzenosti. Dá sa správanie investičných profesionálov (a možno aj obyčajných investorov)
zefektívniť dokonalejšími formami výskumu a tréningu? Alebo je naše správanie tak mocne
ovplyvňované emóciami, že nepomôžu žiadne rady a tréningy? Možno bude pravda kdesi uprostred. Sú
fakty, ktoré dokážeme absorbovať a zmeniť vďaka nim naše správanie. No v mnohých prípadoch je naše
presvedčenie silnejšie ako rozum.
Vladimír Baláž
Sevisbrokers Finance, o. c. p. článok bol podporený grantom APVV 0004-07
Ľudia nie sú racionálni roboti konajúci podľa matematických poučiek.
Najvýrazejšie sa u všetkých manažérov prejavil fenomén nadmernej sebadôvery.
Tréning v oblasti behaviorálnych financií nemal žiadny efekt na iné odchýlky od racionality.
Alokácia medzinárodného portfólia medzi jednotlivé regióny, % (ZDROJ - Marina Nikiforow (2010)
Nemecko Európa mimo Nemecka USA a Kanada Ázia Emerging markets
trénovaní 14,95 33,77 32,75 12,12 6,1
netrénovaní 14,4 33,31 29,2 14,39 8,7
trénovaní experti 14,08 30,9 34,28 13,29 7,62
netrénovaní experti 14,47 35,22 28,7 13,95 7,67
BF aplikované 13,55 30,91 35,32 12,68 7,53
BF neaplikované 16,5 36,94 29,89 11,5 5,17
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37. Matica má za sebou pod Markušovým vedením škandály. Dnes volí predsedu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 19/11/2010; Turiec - Spravodajstvo; Daniel Vražda]
Aj vnútri Matice sa hovorí o potrebe zmeny. Markuš o problémoch nehovorí.

MARTIN. V Matici Slovenskej, ktorá čelí pod vedením predsedu Jozefa Markuša škandálom, je napätie.
Členská základňa žiada vysvetlenia finančných transakcií s nedobytným takmer miliónom eur z
národného pokladu, ktorý vedenie cez personálne prepojenie na nematičnú Nadáciu Matice slovenskej
vložilo do podielového družstva.
V takejto atmosfére dnes večer Valné zhromaždenie Matice rozhodne o novom predsedovi, alebo
potvrdí doterajšiu líniu. V predsedníckom kresle je Markuš od roku 1990. Predseda známy dlhými
príhovormi a cestami za krajanmi, predseda, ktorý Maticu ovláda 20 rokov.
Ustanovizeň so zákonom

Matica slovenská bude pokračovať vo svojej národnej spájajúcej misii, ktorú začala už v roku 1863.
Bude reagovať aj na všetky nové pokusy rozdeľovať národ.
Európa a svet, celý svet, sa stáva našim pôsobiskom, ale nie ako svetoobčanov a kozmopolitov, lež ako
matičiarov, Slovákov, hrdých a kultúrnych slovenských občanov.

V prvom rade ako ochrankyňa slabých v národnom zmysle - slovenské pohraničie a slovenské
zahraničie.

Ide tu v prvom rade o novelu alebo nový zákon o Matici slovenskej a o úpravu niektorých iných
súvisiacich zákonov.
O jeho nevýhodných investíciách píše aj americká krajanská tlač. Štát poslal do Matice finančnú kontrolu
a parlamentný výbor si pozval Markuša, aby vysvetlil záhadné finančné transakcie.
Nadácia aj Markuš mlčia - na novinárske otázky neodpovedajú. Za rok 2009 dostala Matica od štátu 2
797 514 eur. Táto slovami predsedu Markuša "ustanovizeň" má vlastný zákon z roku 1997, jej
základnými úlohami je posilňovať vlastenectvo a prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.
Minister kultúry Daniel Krajcer sa pred snemom vyjadrovať nechce. "Minister verí, že Matica si usporiada
všetky záležitosti v rámci vlastných štruktúr a s novým vedením je pripravený rokovať," odkázal po
hovorkyni.
Do volieb za predsedu ide aj Marián Tkáč, prvý guvernér NBS, s ktorým pred dvoma rokmi pre jeho
plagiátorstvo ukončila spoluprácu bratislavská Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v
Bratislave, a Ľubomír Kraľovanský.
Medzi matičiarmi sa otvorene hovorí o potrebe zmeny - prekáža im neprehľadné financovanie aj to, že
Matica upadá do bezvýznamnosti. Vznikla v roku 1863 na ochranu Slovákov, slovenskej kultúry a v
historickom kontexte bola priestorom na presadzovanie slovenskej politiky.
Keďže je takmer isté, že sa "stratil" nielen matičný poklad, ale aj 26 miliónov eur, ktoré drobní investori
vložili do podielového družstva blízkeho Matici, táto skutočnosť najlepšie vypovedá o tom, kto ju dlhé
desaťročia vedie. Myslí si Marián Leško
Čudné financovanie
Matica dnes púta najmä škandálmi a prepojeniami na krajnú pravicu - len nedávno pozastavili činnosť
púchovskej pobočky, ktorú ovládol pravicový extrémista Marian Mišún.
Z dávnejšej minulosti: tlačiareň Neografia, ktorú dostala Matica za korunu od vlády Vladimíra Mečiara
tlačila tvrdé porno, vydáva pamäti ľudáckych politikov, či básne vojnového zločinca Radovana
Karadžiča, podujatia spája s SNS.
Politici sa až na niekoľko nesmelých pokusov neodvážia siahnuť na Maticu. Dzurindov kabinet jej v
minulosti priškrtil dotácie, zásadnejšie riešenie nepriniesol. Robert Fico v tandeme so Slotom príspevky
zasa zvýšil.
Financovanie Matice je neprehľadné. Časť peňazí dostáva od štátu a ďalšiu činnosť si hradí zo ziskov z
vlastného podnikania. Napríklad z tlačiarne Neografia.

Donedávna získavala na úročení národného pokladu spravovaného Nadáciou Matice slovenskej.
Nadácia je v skutočnosti s Maticou spojená len funkcionármi a názvom. Finančné toky sú zahmlené, aj
šéf prezídia Matice Igor Kovačovič tvrdí, že si musí počkať na vysvetlenie investícií nadácie a osudu
peňazí z národného pokladu na Valné zhromaždenie.
Čas na širšiu diskusiu
Poslanec parlamentu za SDKÚ Tomáš Galbavý inicioval previerky financovania Matice. Je za
celospoločenskú diskusiu, či úlohy, ktoré musí plniť len Matica, netreba zveriť inej inštitúcii, ktorú
zriaďuje štát. V takom prípade by Matica pôsobila ako občianske združenie a o peniaze by sa mohla
uchádzať len v grantovom systéme.
Aj napriek výhradám tvrdí, že Matica má význam, najmä vo vzťahu ku krajanom, aj z hľadiska
uchovávania tradícií.
Matica by však nemala pôsobiť ako štát v štáte. "Nemyslím si, že je to inštitúcia zbytočná. V jej
štruktúrach nachádzajú priazeň osoby, ktoré sa netaja sympatiami s režimom slovenského štátu.
Neslobodno zabúdať, že Slovenská republika sa hlási k odkazu protifašistického odboja."
Matičiar Miert na zmenu neverí
Člen Matice slovenskej sa chystá vystúpiť na Valnom zhromaždení s kritikou. Je možné, že sa mu to ani
nepodarí.
MARTIN. Miroslav Miert tvrdí, že má matičiarstvo v rodine. Zapálený matičiar a lokálpatriot len nedávno
oživil činnosť miestneho odboru Matice slovenskej v Sučanoch a je na to patrične hrdý.
Miert sa chystá vystúpiť s kritikou politiky a vývoja v Matici slovenskej aj na Valnom zhromaždení. V
notebooku ukazuje príspevok, ktorý si pripravil. Nevie však, či ho bude môcť predniesť.
"Časový priestor v programe na diskusiu je dosť malý. Viete ako to chodí, možno že ma k slovu ani
nepustia," konštatuje.
Miert pracoval v matičnej Neografii ako správca pohľadávok posledných 17 rokov. Tento rok ho prepustili
aj napriek Markušovmu prísľubu. Tvrdí, že jeho najväčšou chybou bolo to, že upozornil vedenie, vrátane
Markuša, na zvláštne obchody v Neografii, rozdelenie akcií, výrobné straty a spôsoby prepúšťania.
"S predsedom som sa stretol niekoľkokrát. Dôveroval som mu. Dal mi slovo chlapa a podal na to ruku,
ale bol to jeden z mojich najväčších životných omylov," sklamane dodáva.
Miert patrí medzi kritikov Jozefa Markuša. "Maticu stotožňujú s Markušom, ale ja nie som stotožnený s
tým, že Markuš je Matica." Nedávno predsedovi poslal otvorený list, v ktorom ho kritizoval, že si podriadil
systém vedenia Matice, aj systém volieb do jej vrcholných orgánov a označil ho za elitára.
"Matica sa postupne pod vašim vedením stala viac menej už len akýmsi pseudo elitným klubom za cenu
strácania členskej základne. Prosím vás, neberte už viac Boha a národ za zásterku všetkých svojich
necností. Vyzývam vás, uvoľnite a dajte priestor novým ľuďom, čo chcú zmeniť úpadkový trend a
pozdvihnúť Maticu slovenskú znovu na piedestál, z ktorého sa prudko rúti do nenávratnej ničoty,"
napísal Markušovi.
Matičiar si napriek všetkému myslí, že Markuš nech urobí čokoľvek, vždy bude mať dosť zaviazaných
ľudí, ktorí ho podržia v kresle predsedu. "Zmena? Teraz, lebo v budúcnosti to už môže byť stratené.
Osobne nie som veľkým optimistom, že k zmene aj dôjde."
Národný poklad zamrzol
Osud 23 miliónov korún z národného pokladu, na ktorý sa skladali Slováci takmer 20 rokov, je ďalšou
horúcou témou, ktorá zaujíma matičiarov a nedostávajú na ňu uspokojivé odpovede.
Mnohí sa domnievajú, že Slovensko príde o milióny z národného pokladu. Podielové družstvo Slovenské
investície, v ktorom sa angažuje Matica Slovenská cez Matičný fond, má totiž problémy.
Predstavitelia družstva síce upokojujú, že nekrachuje, nie je v konkurze, ani pod nútenou správou, ale
pripúšťajú "dočasný výpadok likvidných prostriedkov".
Nadácia ani predseda Markuš na naše otázky o investíciách v podielovom družstve nereagovali. Markuš
je však optimista.
Pred niekoľkými mesiacmi vyhlásil, že istina národného pokladu nie je ohrozená. Problém je údajne len s
vyplácaním výnosov z akcií, ktoré má nadácia v podielovom družstve.
Markuš ešte pred niekoľkými rokmi agitoval, aby ľudia vkladali peniaze do podielového fondu, že získajú
vysoké výnosy a zároveň podporia matičnú činnosť. Nedávno už zauvažoval aj o tom, že vyberú istinu
národného pokladu z družstva.
Šéf Matice v Sučanoch Miroslav Miert nezdieľa Markušov optimizmus. Bývalý správca pohľadávok
matičnej Neografie, ktorý vymohol tlačiarňam dlžoby blížiace sa k 100 miliónom korún, si na základe
vlastných skúseností myslí, že nadácia peniaze stratí.
"Ak prišla o peniaze Matica, ťažko, ale prežije. Lenže v podielovom družstve sú tisíce ľudí, ktorí môžu
prísť o celoživotné úspory," dodáva Miert.
Aj Tkáč si myslí, že poklad je ohrozený
Ani Marián Tkáč, o ktorom sa v súvislosti s voľbami v Matici hovorí ako o Markušovom protikandidátovi,

si nemyslí, že "istina národného pokladu" nie je ohrozená a v novembrových Slovenských národných
novinách píše o riskantnom obchode.
"Je evidentné, že najviac sú dnes ohrozené akcie matičnej základne financované donedávna
prostredníctvom nematičnej Nadácie Matice slovenskej."
Tkáč vychádza z výročnej správy nadácie, podľa ktorej vložila do družstva celkovo vyše 936-tisíc eur,
väčšinu z istiny národného pokladu. Dodáva, že tieto prostriedky sú ohrozené, ak nie stratené.
Matica sa musí pokúsiť zachrániť aspoň časť peňazí
Tkáč hovorí, že Matica sa musí pokúsiť o záchranu aspoň časti peňazí z národného pokladu. Buď
vymáhaním zmenkovej pohľadávky, alebo jej speňažením aj za cenu určitej straty.
"Možno sa aspoň časť stratených či ohrozených peňazí zachráni. V každom prípade by to mala byť
dostatočná výstraha pre matičné hnutie, že cez neuvážené podnikanie cesta do matičného neba
nevedie, že k peniazom, aj matičným, sa treba správať obozretne. Pretože peniaze, aj matičné, sú ako
plachá srnka. Ak chceme, aby sa Matica slovenská naďalej nestrácala v hmlách neviditeľnosti a z toho
plynúcej nepotrebnosti, potrebuje a bude potrebovať aj peniaze. A využívať ich zmysluplne, efektívne,
ale i obozretne," uzatvára Tkáč.
Matica čudne nakladá aj s finančnými darmi
Nadácia Matice dostala do daru viac než stotisíc dolárov od amerického Slováka. Netuší však, ako sa s
jeho darom nakladá.
Bratislavčan Ivan Reguli je sklamaný z vedenia Matice a tvrdí, že zmena je pre obrodu tejto inštitúcie
nevyhnutná.
Reguli je jedným z tých, ktorí verejne upozornili na podivuhodné nakladanie s peniazmi, ktoré Matica
priamo, alebo nepriamo získala od darcov.
Americký Slovák doktor Ľudovít Pavlo daroval v roku 1995 Nadácii Matice slovenskej, v ktorej zastupuje
Maticu predseda Markuš, vyše 103-tisíc dolárov na podporu vydávania slovenskej literatúry.
Reguli: Markuš nedodržiava podmienky
Pavlov splnomocnenec na Slovensku Reguli tvrdí, že Markuš nedodržiava dohodnuté podmienky. O
osude finančného daru nemá informácie, hoci v kontrakte sa nadácia zaviazala, že bude každoročne
informovať o využití peňazí. Preto požiadal Správu finančnej kontroly vo Zvolene o kontrolu. Správa
finančnej kontroly však na to nemá právomoc.
"Doktor Pavlo je 85-ročný lekár na dôchodku. Ako sedemdesiatročný napísal prvú knihu, a potom ešte
ďalších deväť. Vie, aké zložité je pre spisovateľov nekomerčnej literatúry vydať svoje dielo, preto sa v
roku 1995 rozhodol venovať Nadácii Matice slovenskej viac než 103-tisíc dolárov. V písomnom kontrakte
sú uvedené podmienky použitia daru, ktoré obdarovaný nedodržiava. Za nadáciu dar prevzal Jozef
Markuš, teda on nesie zodpovednosť za nedodržanie zmluvných podmienok," opisuje situáciu Reguli.
Za päť rokov len jedno vyúčtovanie
Reguli tvrdí, že v súlade s podmienkami nadácia použila približne dvadsať percent daru. O osude
zvyšných okolo 88-tisíc eur nedostal ani na opakované žiadosti uspokojivé odpovede.
"Jednou z podmienok kontraktu je ročné vyúčtovanie. Za päť rokov sme dostali iba jedno, ktoré sa však
na účtovný doklad ani nepodobá. Od pani Havlíkovej, úradníčky nadácie, som sa dozvedel, že peniaze
nie sú," povedal Reguli.
"Sám neviem, kde sa mohli podieť. Nuž, je to čudné, že o mnohých pohyboch financií, ktoré robil
Markuš, nevedia ani podpredsedovia Matice, ani správca. Markuš vraj konal ako predstaviteľ Nadácie,
alebo Matičného fondu či funkcionár podielového fondu. Doktor Pavlo má vložené peniaze, rovnako ako
viacerí americkí Slováci, aj v Podielovom družstve Slovenské investície. Požiadal o ich vyplatenie.
Najskôr mu sľúbili, že ich vyplatia o pol roka, potom, že až o rok," dodáva.
Reguli sa čuduje predsedovi Markušovi, že sa nepoučil z osudu podobných podnikateľov v nebankových
inštitúciách. "Ak do Valného zhromaždenia Matice slovenskej sám dobrovoľne neodstúpi, môže
dopadnúť podobne ako nemenovaní podnikatelia, čo si spytujú svedomie v nápravných zariadeniach."
Ivan Reguli.FOTO SME - JÁN KROŠLÁK
Daniel Vražda
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38. Analýza NBS je ako seminárka z Ekonomickej univerzity, tvrdí Kollár
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/11/2010; TASR]
Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Jozef Kollár (SaS) počas debaty o
analýze efektívnosti a produktivity práce Národnej banky Slovenska (NBS) ju označil za nedostatočnú.
Prirovnal ju k prácam z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval.
"Urobme konečne poriadnu štúdiu, toto za poriadnu štúdiu nepovažujem. Nemali by sme predkladať
štúdie, ktoré sú možno na úrovni ročníkovej práce na Ekonomickej univerzite," konštatoval Kollár.
Podľa neho NBS pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie, o ktorej rozhodol finančný výbor
začiatkom septembra tohto roka, ako útok na svoju nezávislosť. "To mi je naozaj veľmi, veľmi ľúto,"
dodal Kollár. Svedčia o tom aj prvé dve strany analýzy, kde centrálna banka vyzdvihuje svoju

nezávislosť.
Viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík sa kritike zo strany Kollára bránil. "Nepovažujeme to za útok na našu
nezávislosť, ani dikcia textu o tom nesvedčí," zdôraznil. Centrálna banka sa podľa neho tak necíti touto
úlohou dotknutá.
V štúdii NBS upozorňuje, že v rámci Eurosystému neexistuje jednotná metodika ani jednotný hodnotiaci
model efektívnosti a produktivity práce centrálnej banky. "Na základe analýzy možno konštatovať, že
NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií centrálnych bánk, vrátane integrovaného dohľadu nad celým
finančným trhom ako jediná centrálna banka v eurozóne, a to s primeraným počtom zamestnancov,"
konštatuje sa v správe.
Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v absolútnych číslach
predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne. "V priemerných prevádzkových nákladoch na
zamestnanca je NBS druhá najnižšie nákladová národná centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje
vo svojej správe. Kým totiž na Slovensku náklady na zamestnanca predstavujú 64.000 eur, priemer za
celú eurozónu je 182.000 eur.
TASR
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39. Kollár: Analýza NBS je na úrovni práce z Ekonomickej univerzity
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 18/11/2010; Ekonomika - Slovensko; TASR]
BRATISLAVA. Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Jozef Kollár (SaS)
počas debaty o analýze efektívnosti a produktivity práce Národnej banky Slovenska (NBS) ju označil za
nedostatočnú. Prirovnal ju k prácam z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval.
"Urobme konečne poriadnu štúdiu, toto za poriadnu štúdiu nepovažujem. Nemali by sme predkladať
štúdie, ktoré sú možno na úrovni ročníkovej práce na Ekonomickej univerzite," konštatoval Kollár.
Podľa neho NBS pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie, o ktorej rozhodol finančný výbor
začiatkom septembra tohto roka, ako útok na svoju nezávislosť. "To mi je naozaj veľmi, veľmi ľúto,"
dodal Kollár. Svedčia o tom aj prvé dve strany analýzy, kde centrálna banka vyzdvihuje svoju
nezávislosť.
Viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík sa kritike zo strany Kollára bránil. "Nepovažujeme to za útok na našu
nezávislosť, ani dikcia textu o tom nesvedčí," zdôraznil. Centrálna banka sa podľa neho tak necíti touto
úlohou dotknutá.
V štúdii NBS upozorňuje, že v rámci Eurosystému neexistuje jednotná metodika ani jednotný hodnotiaci
model efektívnosti a produktivity práce centrálnej banky. "Na základe analýzy možno konštatovať, že
NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií centrálnych bánk, vrátane integrovaného dohľadu nad celým
finančným trhom ako jediná centrálna banka v eurozóne, a to s primeraným počtom zamestnancov,"
konštatuje sa v správe.
Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v absolútnych číslach
predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne. "V priemerných prevádzkových nákladoch na
zamestnanca je NBS druhá najnižšie nákladová národná centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje
vo svojej správe. Kým totiž na Slovensku náklady na zamestnanca predstavujú 64.000 eur, priemer za
celú eurozónu je 182.000 eur.
TASR
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40. Kollár: Analýza NBS je ako seminárka z bratislavskej ekonómie
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 18/11/2010; Ekonomika - Slovensko; TASR]
Predseda Výboru pre financie a rozpočet prirovnal analýzu Národnej banky Slovenska k prácam z
bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval.
BRATISLAVA. "Urobme konečne poriadnu štúdiu, toto za poriadnu štúdiu nepovažujem. Nemali by sme
predkladať štúdie, ktoré sú možno na úrovni ročníkovej práce na Ekonomickej univerzite," konštatoval
poslenec za SaS Jozef Kollár.
Podľa neho NBS pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie, o ktorej rozhodol finančný výbor

začiatkom septembra tohto roka, ako útok na svoju nezávislosť. "To mi je naozaj veľmi, veľmi ľúto,"
dodal Kollár. Svedčia o tom aj prvé dve strany analýzy, kde centrálna banka vyzdvihuje svoju
nezávislosť.
Viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík sa kritike zo strany Kollára bránil. "Nepovažujeme to za útok na našu
nezávislosť, ani dikcia textu o tom nesvedčí," zdôraznil. Centrálna banka sa podľa neho tak necíti touto
úlohou dotknutá.
V štúdii NBS upozorňuje, že v rámci Eurosystému neexistuje jednotná metodika ani jednotný hodnotiaci
model efektívnosti a produktivity práce centrálnej banky.
"Na základe analýzy možno konštatovať, že NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií centrálnych bánk,
vrátane integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom ako jediná centrálna banka v eurozóne, a to
s primeraným počtom zamestnancov," konštatuje sa v správe.
Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v absolútnych číslach
predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne.
"V priemerných prevádzkových nákladoch na zamestnanca je NBS druhá najnižšie nákladová národná
centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje vo svojej správe. Kým totiž na Slovensku náklady na
zamestnanca predstavujú 64.000 eur, priemer za celú eurozónu je 182.000 eur.
TASR
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41. Netreba veľké sľuby, stačí riešiť drobnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 11/11/2010; 38/2010; s.: 4; LIST ČITATEĽA; Michal
Milata]
LIST ČITATEĽA
Blížia sa komunálne voľby 2010 a zo všetkých kútov na nás útočia kandidáti. Sľubuje sa to, či ono, ale o
väčšine kandidujúcich, žiaľ, počas uplynulých rokov akosi nebolo vôbec počuť.
S blížiacimi sa dňami pribúdajú navyše sľuby, ktoré by občan rád videl zrealizované, no nie sú v rukách
komunálnych politikov. No prečo ich nesľúbiť, keď tak príjemne znejú? Už niekoľko rokov čakám na
kandidátov, ktorí nám ponúknu riešenia vecí, niekedy doslova drobností, ktoré nás všetkých denne
trápia, jednoducho riešenie konkrétnych vecí, ktoré možno vidieť doslova "na každom kroku". Pekným
príkladom je Petržalka, o ktorej sa hovorí aj v súvislosti s budovaním cyklistických chodníkov. Keby
kandidáti túto problematiku ozaj poznali, občas sa previezli po existujúcich, zistili by, že ak sa prevezú
cez Prístavný most a chcú pokračovať ďalej v smere do vnútorného sídliska, tak jediná možnosť
prekonať pohodlne Dolnozemskú cestu je podchod pri Ekonomickej univerzite. Cestou by si však
určite všimli, že pri slnečných hodinách, teda pri cestnej križovatke s Bosákovou, je už dlhšie nefunkčný
podchod. Pôvodne tu mala byť plnohodnotná zastávka MHD, čo súviselo s rozširovaním spomínanej
univerzity. Dnes tu máme nevyužitý podchod plný špiny, zarastené slnečné hodiny a cyklistov
odkázaných obchádzať. Atak sa čudujem, prečo naši kandidáti nezačnú so sľubmi práve tu, ale
predbiehajú sa vo veľkosti sľubov. Majú hádam strach, že tieto "drobnosti" sa ľahko a dobre kontrolujú?
Michal Milata, Bratislava
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42. názor Koniec Írskeho zázraku
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 19/11/2010; s.: 43; názory; Joachim Becker]
Joachim Becker profesor ekonómie, Ekonomická univerzita vo Viedni
Pred tromi rokmi sa Írsko prezentovalo ako ekonomický zázrak založený na neoliberálnej politike
nízkeho zdanenia firiem a voľnej bankovej regulácie. Dnes sa zázrak rozplynul. Relatívne vysoký rast sa
zastavil. Realitný sektor, poháňaný narastajúcim dlhom, rapídne narastal a ceny nehnuteľností
ozlomkrky stúpali. Írske banky sa spoliehali na veľký prílev kapitálu a bezstarostne vydávali úvery. Pokiaľ
verejný dlh bol relatívne malý, tak súkromný dosiahol rekordné hodnoty. Globálna kríza, ktorá sa začala
v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii, obnažila pochybné základy Írskeho zázraku a praskla finančnú
bublinu. Po páde Lehman Brothers v USA Írska vláda ku koncu septembra 2008 spanikárila a vyhlásila

veľkorysé ručenie za bankové vklady a prednostné dlhy bánk. Nezdravé banky, ktorých sa to týkalo, sa
úplne alebo čiastočne znárodnili. Ich dlhy sa "socializovali" - zaplatia ich všetci daňovníci. Medzičasom
vyšiel najavo skutočný rozsah strát. Kvôli záchranným balíčkom pre banky dosiahne tento rok deficit
verejných financií podľa odhadov 32 % HDP. Írsko má najrýchlejšie rastúci verejný dlh v EÚ. Narastajúci
dlh má však svoje korene v minulej prílišnej expanzii finančného sektora a vo zväčšujúcim sa
súkromnom dlhu vrátane zadlženosti domácností. Vláda, ktorá je úzko prepojená na finančný sektor,
zareagovala prijatím veľmi krutých úsporných opatrení vrátane 15 % zníženia platov vo verejnom
sektore. Táto liečba však chorobu nelieči, ale ju zhoršuje. Írske hospodárstvo sa scvrkáva.
Nezamestnanosť rapídne narastá. Tak sa bremeno dlhov stáva čoraz ťažším. Súkromní dlžníci majú
viac a viac problémov splácať svoje dlhy. Írske banky čelia veľkým problémom pri refinancovaní svojich
dlhov. V čoraz väčšej miere závisia od úverov z ECB. Hospodárska kríza je v Írsku horšia než v Grécku.
Celková dlhová zaťaženosť v Írsku je podstatne vyššia ako v Grécku, práve pre enormné súkromné dlhy.
Oblasti, ktoré boli kľúčové pre Írsky rast v nedávnej minulosti
- finančný a realitný sektor - sa doslova topia v dlhoch. Grécko už požiadalo o pomoc EÚ, ktorá bola
poskytnutá po dlhom váhaní a za ťažkých podmienok. Teraz nemecká a niektoré ďalšie európske vlády
tlačia na Írsko, aby požiadalo EÚ o pomoc, pretože ich vlastné banky sú značne zainteresované v Írsku
a južnej Európe a obávajú sa "šírenia nákazy", Írske banky, firmy, verejné inštitúcie a ďalší dlžníci dlhujú
nemeckým 149 a britským 138 miliárd dolárov. Záchranný balíček pre Írsko by bol de facto záchranným
balíčkom pre zahraničné banky. Takýto balíček by bol spojený so škrtiacimi podmienkami pre
rozpočtovú politiku Írska. Priestor Írska pre vlastnú politiku by bol zredukovaný na nulu. Toto je jeden z
dôvodov, prečo Írska vláda váha požiadať o pomoc. Druhým dôvodom je, že v predčasných voľbách
vládne strany pravdepodobne prehrajú, ak otvorene priznajú totálne zlyhanie svojej hospodárskej
politiky. Politická kríza by tak mohla nasledovať krízu hospodársku. Írsko potrebuje pomoc. Lenže
pomocný balíček by mal pomôcť Írsku vyjsť z recesie, namiesto toho, aby ju prehĺbil. Na dôvažok sa zdá,
že redukcia prílišného súkromného zadĺženia je nevyhnutná. A to by znamenalo, že na stratách by sa
mali podieľať aj zahraničné banky.
Článok vychádza aj na blogu Kritická ekonómia
Írske banky a ďalší dlžníci dlhujú nemeckým 149 a britským 138 miliárd dolárov. Záchranný balíček pre
Írsko by bol de facto záchranným balíčkom pre zahraničné banky.
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43. Znepokojená Matica volí predsedu
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 19/11/2010; s.: 5; Spravodajstvo; Daniel Vražda]
Jozef Markuš je predsedom 20 rokov. Má vysvetliť, čo je s peniazmi z národného pokladu
Aj vnútri Matice sa hovorí o potrebe zmeny. Markuš o problémoch nehovorí.
martin. V Matici slovenskej, ktorá čelí pod vedením predsedu Jozefa Markuša škandálom, je napätie.
Členská základňa žiada vysvetlenie finančných transakcií s nedobytným takmer miliónom eur z
národného pokladu, ktorý vedenie cez personálne prepojenie na nematičnú Nadáciu Matice slovenskej
vložilo do podielového družstva. V takejto atmosfére dnes večer Valné zhromaždenie Matice rozhodne o
novom predsedovi alebo potvrdí doterajšiu líniu. V predsedníckom kresle je Markuš od roku 1990.
Predseda známy dlhými príhovormi a cestami za krajanmi, predseda, ktorý Maticu ovláda 20 rokov.
Ustanovizeň so zákonom
Teraz je v prekérnej situácii. O nevýhodných investíciách píše aj americká krajanská tlač. Štát poslal do
Matice finančnú kontrolu a parlamentný výbor si pozval Markuša, aby vysvetlil záhadné finančné
transakcie. Nadácia aj Markuš mlčia - na novinárske otázky neodpovedajú. Za rok 2009 dostala Matica
od štátu 2 797 514 eur. Táto slovami predsedu Markuša "ustanovizeň" má vlastný zákon z roku 1997, jej
základnými úlohami je posilňovať vlastenectvo a prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.
Minister kultúry Daniel Krajcer je presvedčený, že Matica potrebuje zmenu a od valného zhromaždenia
očakáva jasné stanovisko k problémom posledných mesiacov. S novým vedením chce otvoriť diskusiu o
spôsobe financovania a o úlohách. Podľa ministra je v Matici veľa slušných ľudí, ktorí sú v nej z
presvedčenia. Za predsedu kandiduje aj Marián Tkáč, bývalý viceguvernér NBS, s ktorým pred dvoma
rokmi pre plagiátorstvo ukončila spoluprácu Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, a
Ľubomír Kraľovanský. Medzi matičiarmi sa otvorene hovorí o potrebe zmeny - prekáža im neprehľadné
financovanie aj to, že Matica upadá do bezvýznamnosti. Vznikla v roku 1863 na ochranu Slovákov,
kultúry a v historickom kontexte bola priestorom na presadzovanie slovenskej politiky.
Politici nesiahajú

Dnes púta škandálmi a prepojeniami na krajnú pravicu - len nedávno pozastavili činnosť púchovskej
pobočky, ktorú ovládol pravicový extrémista Marian Mišún. Z dávnejšej minulosti: tlačiareň Neografia,
ktorú dostala Matica za korunu od vlády Vladimíra Mečiara, tlačila tvrdé porno, vydáva pamäti ľudáckych
politikov či básne vojnového zločinca Radovana Karadžiča, podujatia spája s SNS. Politici až na
niekoľko pokusov na Maticu nesiahajú. Dzurindov kabinet jej v minulosti priškrtil dotácie, zásadnejšie
riešenie nepriniesol. Robert Fico v tandeme so Slotom príspevky zasa zvýšil. Financovanie Matice je
neprehľadné. Časť peňazí dostáva od štátu a ďalšiu činnosť si hradí zo ziskov z vlastného podnikania.
Napríklad z tlačiarne Neografia. Donedávna získavala na úročení národného pokladu spravovaného
Nadáciou Matice slovenskej. Nadácia je v skutočnosti s Maticou spojená len funkcionármi a názvom.
Finančné toky sú zahmlené, aj šéf prezídia Matice Igor Kovačovič tvrdi, že si musi počkať na vysvetlenie
investícií nadácie a osudu peňazí z národného pokladu na valné zhromaždenie.
Čas na diskusiu
Poslanec SDKÚ Tomáš Galbavý inicioval previerky financovania Matice. Je za celospoločenskú diskusiu
či úlohy, ktoré plní len Matica, netreba zveriť inej inštitúcii, ktorú zriaďuje štát. V takom prípade by Matica
pôsobila ako občianske združenie a o peniaze by sa uchádzala len v grantovom systéme. Aj napriek
výhradám tvrdí, že Matica má význam, najmä vo vzťahu ku krajanom, aj z hľadiska uchovávania tradícií.
Prekáža mu však, že správa ako štát v štáte. "V jej štruktúrach nachádzajú priazeň osoby, ktoré sa
netaja sympatiami s režimom slovenského štátu. Neslobodno zabúdať, že Slovenská republika sa hlási k
odkazu protifašistického odboja."
Daniel Vražda osme
Som presvedčený, že Matica slovenská potrebuje zmenu.
Daniel Krajcer, minister kultúry
Predseda Matice rád a dlho reční.
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44. Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutoční modelový summit
[Téma: Ekonomická univerzita; euractiv.sk; 24/11/2010; redakcia]
Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave budú mať vďaka
modelovej konferencii jedinečnú možnosť stať sa na jeden deň najvýznamnejšími lídrami svetového
diania.
Konferencia sa uskutoční 6. decembra za účasti akreditovaných veľvyslancov pôsobiacich na
Slovensku, významných predstaviteľov medzinárodných organizácii a reprezentantov akademickej a
hospodárskej sféry.
V netradičnej simulácii reálneho diplomatického prostredia Modelová konferencia poskytne priestor pre
študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia aplikovať teoretické poznatky v praxi prostredníctvom
simulovaných rokovaní vplyvnej medzinárodnej organizácie "Fórum pre 21. storočie". Študenti budú na
najvyššej úrovni zastupovať jednotlivé krajiny alebo medzinárodné organizácie a v ich mene rokovať na
aktuálne globálne problémy v štyroch oblastiach medzinárodných vzťahov: bezpečnostnej, ekonomickej,
environmentálnej a kultúrnej. Pod odborným dohľadom pedagóga študenti vypracovali návrhy, tzv.
drafty, ktoré boli následne pripomienkované počas rokovaní v každej oblasti osobitne a slúžia ako
podklad pre prijatie záverečnej vízie budúcnosti medzinárodných vzťahov v jednotlivých oblastiach.
Takto vzniknuté spoločné dohody budú predstavené počas záverečného plenárneho zasadnutia
Modelovej konferencie, ktorá sa uskutoční 6. decembra v Aule Ekonomickej univerzity.
Projekt modelovej konferencie vznikol v roku 2007 z iniciatívy Fakulty medzinárodných vzťahov EU v
Bratislave. Do učebného plánu je zaradený ako voliteľný predmet pod názvom Diplomatická prax.
Cieľom tohto projektu je naplnenie potreby rozvíjania procesov aktívneho učenia a zavádzania
inovatívnych metód výučby.
Informácie poskytli Monika Čajková a Veronika Fabianová, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v
Bratislave.
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45. ČO PRÁVE ČÍTATE?
[Téma: Ekonomická univerzita; Turčianske noviny; 23/11/2010; 46/2010; s.: 6; Komunálne voľby 2010;
Redakcia]

Teta Márgit alias Peter Batthyány
Na toto já nemám čas! Já mám tólko roboty!
MUDr. Beata Sonogová, riaditeľka súkromnej nemocnice v Handlovej
Ako trávite chvíle voľna?
Milujem krásnu literatúru.
Filip Tuma, operný spevák Obľúbená kniha?
Paulo Coelho - Mágov denník.
Róbert Hornák, režisér Slovenského rozhlasu, komponuje aj scénickú hudbu a píše divadelné hry Kniha,
ktorá vás ovplyvnila?
Každá, ktorú som prečítal. Naivne totiž ešte stále verím v silu slova, napísaného aj vysloveného.
Dominika Cibulková, slovenská tenisová jednotka
Čo čítate?
Detektívky od Dominika Dána.
Profesor Ing. Mgr. ekonóm, vied Jaroslav Husár, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave
Vy a knihy?
Knihu uprednostňujem pred obrazovkou. Uznávam starých filozofov. Zaujíma ma literatúra, ktorá sa týka
paradoxov vedy. A pri posteli mám vždy dajakú knihu básní. Veľmi mám rád z našich napríklad Smreka,
ale i Hviezdoslava. (ECH)
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46. Školy otvárajú už i štúdium v angličtine
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2010; s.: 12; Vysoké školy; Ján Glovičko]
Študenti, čo vedia po nemecky alebo po anglicky, môžu študovať v cudzom jazyku i na slovenských
fakultách
Stredoškoláci, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium v cudzom jazyku, si môžu vybrať z desiatok
univerzitných programov v nemčine alebo v angličtine.
Bratislava. Štúdium v anglickom jazyku na slovenskej vysokej škole už nie je nič výnimočné. Univerzity
každoročne otvárajú nové študijné programy, ktoré sú čiastočne alebo úplne v cudzom jazyku. Na
rozdiel od niektorých fakúlt, kde je angličtina povinná iba jeden alebo dva semestre, v cudzojazyčných
programoch sa po slovensky nehovorí. Prednášky, cvičenia a diskusie prebiehajú iba v angličtine alebo
v nemčine a ponúkajú skvelú možnosť naučiť sa odbornú terminológiu v cudzom jazyku z odboru, ktorý
študenti absolvujú. Aj diplomovú prácu píše študent v cudzom jazyku.
Jazyky otvárajú možnosti
Maturanti by mali podľa rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka uvažovať nad
vysokoškolským štúdiom v cudzom jazyku z viacerých dôvodov: "Pri tejto forme štúdia môžu uplatniť
svoje jazykové znalosti v rámci univerzitného vzdelávania na Slovensku, reálne teda nemusia ísť
študovať do zahraničia. Toto štúdium im umožňuje aj väčšiu mobilitu v európskom vzdelávacom
priestore, a vytvára predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce v rámci krajín Európskej únie aj mimo
nej." Prorektor pre vzdelávanie najväčšej Univerzity Komenského Ján Pekár dopĺňa Siváka, že štúdium v
cudzích jazykoch má veľký význam najmä v prípade, keď študenti majú úmysel ísť študovať magisterské
alebo doktorandské štúdium do zahraničia. "Európska únia speje k spoločnej politike vrátane spoločného
financovania aj v oblasti vedy a v takomto prípade budú mať študenti uľahčený štart do vedeckej práce,"
povedal Pekár.
Medicína i manažment

Slovenské univerzity ponúkajú desiatky programov v angličtine a niekoľko aj v nemeckom jazyku. Na
Univerzite Komenského môžu študenti absolvovať v angličtine všeobecné lekárstvo alebo farmáciu,
manažment či európske štúdiá a mnoho ďalších. Ekonomická univerzita zase ponúka cudzojazyčné
programy v spolupráci so zahraničnými školami, kde je možnosť časť štúdia aj absolvovať. Univerzita
ponúka programy, ako napríklad medzinárodný manažment alebo cudzie jazyky a interkultúrna
komunikácia. Vyšší plat i lepšie uplatnenie V súčasnosti podľa internetového portálu Profesia.sk
vyžaduje cudzí jazyk viac ako polovica pracovných ponúk na trhu. "Najžiadanejším jazykom zo strany
firiem bola jednoznačne angličtina. Za ňou s výrazným odstupom nasledovala nemčina," uvádza portál
vo výsledkoch prieskumu. Uchádzači, ktorí ovládajú cudzie jazyky na odbornej úrovni, majú väčšiu
šancu uplatniť sa. Absolventi škôl sú zvýhodnení napríklad pri ponukách od zahraničných spoločností a
firiem, v ktorých sa komunikuje výhradne len v cudzom jazyku. "V prípade, že ide o pozície, kde je
potrebná znalosť cudzieho jazyka na vyššej úrovni, je možné, že sa táto požiadavka premietne aj do
výšky platu," hovorí PR manažérka Lucia Burianová z Profesia.sk.
Ján Glovičko
V cudzojazyčnom programe sa po slovensky nedohovoríte. ilustračné foto - tasr
Štúdium v cudzom jazyku
Na slovenských vysokých školách je vyše sto študijných programov v angličtine. Uvádzame niektoré z
nich:
Univerzita Komenského v Bratislave
- medicína,
- farmácia,
- zubné lekárstvo.
- európske štúdiá,
- verejná politika.
Technická univerzita v Košiciach Financovanie, bankovníctvo a investovanie
- mechatronika,
- priemyselné inžinierstvo.
Ekonomická univerzita v Bratislave
- cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia.
- medzinárodné financie,
- manažment predaja.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- medzinárodné vzťahy,
- cestovný ruch.
- marketingový manažment podniku
(jgl)
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47. Bakalárske práce ovládli Študentskú súťaž AIM
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 19/11/2010; Medialne; redakcia]
Asociácia internetových médií zverejnila výsledky prvého ročníka súťaže o najlepšiu záverečnú prácu na
tému Internet ako médium. Víťazkou sa stala Mária Čierna s prácou Formy e-marketingu.
Bakalárska práca Márie Čiernej, študentky Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa vyznačuje
komplexným teoretickým pohľadom na internetový marketing. Porotcovia ocenili realizáciu prieskumu
zameraného na vnímanie online reklamy.
Na druhom miesta sa umiestnila Lucia Dutková z Univerzity Komenského s bakalárskou prácou
Nemecké verzie webových stránok slovenských miest. Práca poukazuje na význam webových stránok a
priniesla pre prax konkrétny prínos v podobe pripomienok, ktoré niektoré mestá aj zapracovali na svoje
webové stránky.
Tretie miesto obsadil ďalší študent Univerzity Komenského, Štefan Porubský, s bakalárskou prácou
Internetová reklama - virálny marketing, v ktorej vytvoril virálne video pre konkrétny produkt a sledoval
účinok tohto videa.
Porotcovia sa zhodli, že úroveň prác bola veľmi rôznorodá, od veľmi kvalitných s konkrétnym prínosom
pre prax až po veľmi slabé, pri ktorých nebolo možné oceniť ani vedeckú, ani praktickú hodnotu.
"V súťaži chceme pokračovať aj na budúci rok a na jar vyhlásime druhý ročník súťaže", uviedla výkonná

manažérka AIM Veronika Pizano a dodala: "Študenti môžu osloviť nielen Asociáciu internetových médií,
ale aj jej jednotlivých členov a majú možnosť vypracovať práce v slovenských online médiách. Práce tak
môžu mať praktický prínos a študenti sa budú podieľať na rozvoji slovenského internetového trhu."
Prvé tri práce si môžete stiahnuť na www.aimsr.sk/studentska-sutaz- aim.html
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48. "Prvoradý je ľudský prístup a maximálna ochota pomôcť občanovi"
[Téma: Ekonomická univerzita; Žilinský večerník; 23/11/2010; 47/2010; s.: 5; SPRAVODAJSTVO; ms]
Hovorí kandidát na primátora obce Belá Matúš Krajči
Matúš Krajči študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, národohospodárskej fakulte so
zameraním na problematiku verejnej správy a regionálneho rozvoja. Problematika fungovania obce, jej
financovanie a existencia vôbec mu nie sú cudzie. Po ukončení štúdia sa venoval problematike
eurofondov a stratégii rozvoja obce. V súčasnosti pracuje ako regionálny manažér priamych
zahraničných investícií pre Žilinský kraj pre Ministerstvo hospodárstva SR. Spolupracuje so starostami
obcí a primátormi miest ako aj s VÚC Žilina. Vďaka spolupráci so Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou viackrát prednášal na zahraničných seminároch, veľtrhoch a podnikateľských
fórach. Dodnes realizuje niekoľko prednášok na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Ako vidíte súčasnú situáciu v obci Belá?
Každý vie, že naša obec má nesmierne veľa slabých stránok. Zameriame sa na to, čo je pre ľudí
najpodstatnejšie a skutočne dôležité. Napríklad, že nie každý sa môže dopraviť k svojmu domu po
prejazdnej ceste počas celého roka. Že nemáme v celej obci kvalitné osvetlenie. Záležitosti potrebné k
bežnému chodu života, ktoré majú byť zabezpečené obcou, by mali byť vykonávané kvalitne a včas.
Treba tu rozšíriť a skvalitniť sociálne služby a vytvárať pracovné príležitosti pre nezamestnaných. Je
toho naozaj veľa, čo treba zmeniť. Chceme do Belej priniesť nový, od základov zmenený systém
riadenia obce bez zvýhodňovania sústavne tej istej skupiny ľudí. Prvoradý je pre nás ľudský prístup a
maximálna ochota pomôcť občanovi
Aké sú teda vaše priority na volebné obdobie 2010 - 2014?
Aby sa do komunálnej politiky vrátila spolupatričnosť a aby nás veci verejné nerozdeľovali, ale spájali.
Dôraz dávame na silu kolektívu. Na rozdiel od súčasného starostu nerozprávam v jednotnom čísle, lebo
viem, že moja práca bude výsledkom skupiny ľudí. Sú relatívne mladí, prípadne v strednom veku a
nechýba im potrebná energia a zápal do práce. Mladým ľuďom treba dať možnosť, pretože sa ľahšie
prispôsobujú novým trendom a mali by získať rešpekt aj staršej generácie. Veľa priestoru chceme
venovať individuálnej bytovej výstavbe a bytovej politike. Plánujeme rozvíjať technickú infraštruktúru,
cestovný ruch, služby a priaznivé podnikateľské prostredie. Budeme podporovať nové podnikateľské
aktivity v obci a zefektívnime fungovanie a činnosť obecného podniku. Dôraz kladieme aj na zvýšenie
čistoty obce, napríklad eliminovaním znečisťovania životného prostredia, reguláciou potokov a riek či
vytvorením protipovodňových opatrení. Myslíme aj na kultúru a šport, ktoré by sme chceli rozvíjať
zlepšením technického stavu kultúrneho domu, vytváraním podmienok na trávenie voľnočasových aktivít
a zvýšením podpory futbalu a iných športov.
Aké opatrenia plánujete zaviesť na podporu cestovného ruchu?
Určite treba zlepšiť propagáciu obce a zvýšiť jej atraktívnosť pre domácich aj turistov prostredníctvom
kultúrnych podujatí či spoločenského diania. Budeme spolupracovať s ostatnými obcami v mikroregióne
a vytvoríme tak efektívnu sieť príležitostí pre návštevníkov terchovskej doliny.
V čom ste iní ako ostatní kandidáti?
Našou výhodou je nepresiaknutosť politickým prospechárčením. Nikomu nie sme zaviazaní a nemienime
"dohadzovať zákazky" stále rodinným príslušníkom, ako to bolo v Belej doteraz. Sme otvorení
konštruktívnym debatám a budeme rešpektovať status občana spoločne s jeho potrebami nielen v
predvolebnom období, ale aj po ňom – reálnymi skutkami. Nečakáme zázraky, ale veríme, že s
morálnou podporou a trpezlivosťou občanov a s našou snahou a aktivitou dospejeme k maximálnemu
možnému výsledku.
ms
Snímka archív M. Krajčiho P-987
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49. Už o pár dní sa zmeníte z manažéra na lídra - najlepší svetový biznis expert
Brian Tracy príde na Slovensko!
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 19/11/2010; PR]
PR článok
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 o týždeň - 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.
Pozor – najnovší program Briana Tracyho bude mať na Slovensku svetovú premiéru!
Účastníci bratislavského seminára budú vôbec prví, ktorí budú mať možnosť spoznať pravidlá
úspešného riadenia firmy, vychádzajúce z najaktuálnejších poznatkov a vývoja vo svete.
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,
+ 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 profesionálneho rozvoja a dosiahnuť
tak splnenie svojich cieľov.
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50. Elektronickou prihláškou ušetríte desiatky eur
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2010; s.: 4; Vysoké školy; Veronika Folentová]
Elektronický podpis u nás ešte nie je dostatočne rozšírený
Prihlášky na vysokú školu cez internet majú šetriť peniaze aj čas. U nás zatiaľ platí len to prvé. Musia sa
totiž ešte stále posielať poštou.
Bratislava. Aj keď sa chcete na vysokú školu prihlásiť elektronicky, vyplnený formulár musíte vytlačiť a
poslať poštou. Ešte u nás nie je dostatočne rozšírený elektronický podpis. Aj napriek tomu však na

viacerých školách za elektronickú prihlášku zaplatíte menej.
Dávajú na výber
Väčšina škôl dáva na výber, či sa uchádzač na štúdium prihlási papierovou, alebo elektronickou
prihláškou. Pri elektronickej sú zväčša poplatky nižšie preto, lebo ich spracovanie je administratívne
menej náročné. "Elektronická prihláška šetrí prácu študijných referentiek pri vkladaní údajov uchádzača
do informačného systému," povedal prorektor pre vzdelávanie na Technickej univerzite v Košiciach
Pavel Raschman. Pri elektronickej prihláške si do akademického systému zadáva uchádzač všetky
údaje sám, pracovníci univerzity ich len kontrolujú. Ak však uchádzač pošle len papierovú prihlášku,
všetky údaje musia do systému vpísať pracovnici študijných oddelení. Elektronická prihláška je na
Technickej univerzite v Košiciach lacnejšia o päť eur. Rovnaký cenový rozdiel je aj na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave či Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici zaplatia uchádzači za elektronickú prihlášku o tri eurá
menej. Na košickej Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie je rozdiel v jednotlivých formách
prihlášok až desať eur. Rovnako tak aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na Univerzite J.
Selyeho v Komárne je rozdiel 25 eur. Namiesto 50 eur tak študenti, ktorí vyplnia elektronický formulár,
zaplatia polovicu.
Chýba systém
Na niektorých vysokých školách však stále požadujú, aby uchádzači posielali len papierové prihlášky.
Medzi ne patrí napríklad Prešovská univerzita v Prešove či Vysoká škola múzických umení v Bratislave.
Peter Vítko, prorektor pre vzdelávaciu činnosť na Akadémii umení v Banskej Bystrici to vysvetľuje tým,
že ešte stále nefunguje projekt ministerstva školstva prihlaskavs.sk a väčšina stredných škôl a iných
inštitúcii nevlastní elektronický podpis. "Centrálne elektronické prihlasovanie cez portál
vvww.prihlaskavs.sk je už dlhodobo iba v testovacej prevádzke. I napriek tomu, že už malo byť dávno
funkčné aj naostro. Tento projekt prešiel v roku 2009 pilotným overením, ale v roku 2010 z pohľadu
Akadémie umení stál," povedal Vítko. Portál by sa mal spustiť začiatkom budúceho roka.
"Predpokladaný termín spustenia prihlasovania prostredníctvom centrálnej elektronickej prihlášky je
január 2011, aby sa stihol najväčší nápor uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ktorý je v období
januára až februára," napísal odbor masmediálnej politiky ministerstva školstva.
Jednoduchšie nemusí byť lacnejšie
Niektoré vysoké školy aj napriek tomu, že viacerí hovoria, že elektronická prihláška znamená menej
práce a je preto aj lacnejšia, ceny za ňu neznížili. Je to tak napríklad na Trnavskej univerzite. Rozdiely
medzi rôznymi formami prihlášky nerobí ani Univerzita Komenského. Bez prihliadnutia na formu
prihlášky sa platí od 35 do 70 eur podľa fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási.
Veronika Folentová
O koľko sa platí menej
Rozdiel v poplatkoch niektorých vysokých škôl pri elektronickej a papierovej prihláške
- 5 eur: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, Katolícka univerzita v Ružomberku.
- 3 eurá: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- 10 eur: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ekonomická univerzita v
Bratislave.
- 25 eur: Univerzita J. Selyeho v Komárne.
(vfo)
Elektronická prihláška na vysokú školu šetrí čas aj peniaze. Kým v Čechách je bežná, u nás iba niekde.
ilustračné foto -ctk
Poplatky sú nižšie preto, lebo ich spracovanie je administratívne menej náročné.
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51. Po prvýkrát prichádza na Slovensko školiť Nr.1 Business expert
[Téma: Ekonomická univerzita; topky.sk; 22/11/2010; PR článok]

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 o týždeň - 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.
Pozor – najnovší program Briana Tracyho bude mať na Slovensku svetovú premiéru! Účastníci
bratislavského seminára budú vôbec prví, ktorí budú mať možnosť spoznať pravidlá úspešného riadenia
firmy, vychádzajúce znajaktuálnejších poznatkov a vývoja vo svete.
Kto je Brian Tracy?
Brian Tracy je vo svete považovaný za významného odborníka, ktorý sa viac ako 40 rokov venuje
rozvoju ľudských zdrojov arozvoju 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 vhistórii aprostredníctvom
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.
Kontakt pre médiá:
Michal Kováč - Smart Thinkin ?Office s.r.o. Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava +421 907 818 615
michal@smart-thinkin-office.com
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 profesionálneho rozvoja a dosiahnuť
tak splnenie svojich cieľov.
ZDROJ - PR článok
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52. Prihlášky a poplatky
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2010; s.: 9; Vysoké školy; or]
Vysoká škola Fakulta papierová prihláška (eur) elektronická prihláška(eur)
Akadémia umení v Banskej Bystrici 50 neprijímajú
Ekonomická univerzita v Bratislave 35 25

Katolícka univerzita v Ružomberku 30-40 o 5 eur menej
Prešovská univerzita v Prešove 34 neprijímajú
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30-40 neprijímajú
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Stavebná
fakulta. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ústav manažmentu 20 neuvádza
Strojnícka fakulta. Matérialovotechnologická fakulta 30 neuvádza
Fakulta architektúry 40 Bc. . 30 Mqr neuvádza
Fakulta informatiky a informačných technológií 50 20
Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Hutnícka fakulta,
Strojnícka fakulta. Fakulta elektotechniky a informatiky. Stavebná fakulta, Fakulta výrobných technológií
25 20
Ekonomická fakulta. Fakulta umení 35 30
Letecká fakulta 25/35 20/30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín 17 až 40 neprijímajú
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta 33 25
Filozofická fakulta. Teologická fakulta 33 33
Právnická fakulta 60 - BC. 50 Mgr 60/50
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 40 40
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 30 25
Univerzita J. Selyeho v Komárne 50 25
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta 70 70
Právnická fakula, Filozofická fakulta. Prírodovedecká fakulta. Farmaceutická fakulta, Fakulta telesne)
výchovy a športu, Fakulta manaqementu 40 40
Pedagogická fakulta, Jesseniova lekárska fakulta 60 60
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 50 50
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 45 45
Evanjelická bohoslovecká fakulta 35 35
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 33 35
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra 30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta. Fakulta humanitných vied (na magisterské
štúdium 20 eur) 40
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov a Právnická fakulta 60 57
Fakulta prírodných vied. Pedagogická fakulta 35 32
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied 35 30
Filozofická fakulta 40 bc, Mrg. 35 35 Bc. Mgr 30
Verejná správa 35 30
Slovenský jazyk, literatúra Mgr 30 25
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 35 30
Fakulta masmediálnej komunikácie 40 bc. Mgr 30 35 bc. Mrg 25
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Koške 40 30
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bc. 50. Mgr. 30. PhD. 40 neprijímajú
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Bc. 50. Mgr. 25. PhD. 35 Bc. 50, Mgr. 25, PhD. 35
Žilinská univerzita v Žiline Fakulty prírodných vied 20-30 neuvádza
Ostatné fakulty 20 neuvádza
Akadémia ozbrojených síl generála M. R.Štefánika bez poplatku neprijímajú
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 9 neprijímajú
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 50 neuvádza
Technická univerzita vo Zvolene Manažment a ekonomika 25 25
Lesnícka fakulta 33 33
Drevárska fakulta 39 (Dizajn nábytku a interiérový dizajn 49) 39 (Dizajn nábytku a interiérový dizajn 49)
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 25 25
ZDROJ - Vysoké školy
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53. Ľudia si môžu zastupiteľstvo nakrútiť
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 22/11/2010; s.: 6; správy; Radovan Krčmárik]
Radovan Krčmárik. Bratislava
Možno nahrávať a filmovať ľudí, ktorí sa zúčastňujú na verejných podujatiach? Môže si niekto filmovať
zasadnutia obecných zastupiteľstiev, policajtov zasahujúcich proti demonštrantom alebo študentov
odpovedajúcich pri štátniciach? Podľa odborníkov je problém v tom, že zákon podobné situácie nerieši a
nemožno ich ani zovšeobecňovať. Záleží na konkrétnom prípade a na tom, či ide o verejných činiteľov
alebo súkromné osoby. Na prekážky narážajú napríklad ľudia, ktorí si chcú zaznamenať priebeh
obecného alebo mestského zastupiteľstva. To sa stalo aj v Častej. "Na zasadnutie obecného

zastupiteľstva som si priniesla kameru, lebo som si chcela urobiť zvukový a obrazový záznam. Starosta
obce mi to však nedovolil. Poslanci si odhlasovali zákaz nakrúcania," posťažovala sa Pravde obyvateľka
obce Tatiana Slobodníková. Starosta a poslanci jej prekazili aj ďalšie filmovanie. Vyzvali ju, aby kameru
vypla, alebo odišla. Keď odmietla, odobralo sa zastupiteľstvo rokovať za zatvorenými dverami. Starosta
Častej Stanislav Jablonovský tvrdí, že nekonal svojvoľne: "Bol to podnet poslancov, ktorí si neželali, aby
ich niekto filmoval, a ja som im vyhovel." Tým porušili ústavu. Ústavný súd totiž v podobnej veci rozhodol
už v apríli 2001, keď riešil prípad z Dubnice nad Váhom. Mestskí poslanci vtedy občanovi zakázali
filmovať zasadnutie, čím porušili jeho právo na prijímanie a rozširovanie informácií. "Rokovania
zastupiteľstva sú zásadne verejné. Vyhlásiť ich za neverejné možno iba ak sa prerokúvajú veci, ktoré
majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme," zdôvodnil Ústavný súd. Právnik Peter Wilfling, ktorý
spolupracuje s organizáciou Via Iuris, upozorňuje aj na ďalšie prípady. Nezávislí pozorovatelia z
občianskych organizácií majú napríklad právo zúčastniť sa na sčítaní volebných hlasov. Filmovať tiež
možno policajtov pri vykonávaní služobného zákroku. "Ústavný súd konštatoval, že neobstojí argument,
že treba chrániť súkromie policajta, pretože verejní činitelia nepožívajú pri výkone verejnej funkcie takú
širokú ochranu súkromia ako iné osoby," vysvetlil Wilfling. To sa týka aj funkcionárov obce a
zastupiteľstiev, ktorí sú tiež verejnými činiteľmi. Zvláštny konflikt riešili nedávno na Národohospodárskej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na štátnice prišla skupina ľudí, ktorí pre podozrenie, že
jedna zo študentiek nespĺňa kritériá, chceli jej štátnice a obhajobu diplomovej práce nahrať a nafilmovať.
Zástupcovia školy to zakázali s tým, že na to treba súhlas fakulty aj študentov. Jozef Vozár z Ústavu
štátu a práva SAV súhlasí: "Štátnice sú síce verejné, ale to ešte neznamená, že tam možno každého
filmovať. Iné je nahrávať, iné snímať kamerou. Je to podobné ako na súde. Môžete si robiť poznámky aj
nahrávať na diktafón, ale ak chcete filmovať, musí to dovoliť sudca." Wilfling pripomína, že študenti nie
sú verejní činitelia, takže majú právo na ochranu súkromia. "Filmovanie pri skladaní skúšky môže mať na
nich rušivý vplyv. Neviem o tom, že by takú situáciu niekedy riešil súd. Bolo by zaujímavé, ako by
rozhodol. V prípade naliehavého verejného záujmu si však viem predstaviť, že by mohlo byť
opodstatnené nahrávanie skúšky na diktafón," uviedol. Filmovanie a fotografovanie v minulosti
zneužívala i polícia. Napríklad na vytváranie "databáz" účastníkov demonštrácií, ktorí sa jej zdali
podozriví. Podľa právnikov je to sporné. "Ak ide o povolenú demonštráciu, nie je dôvod účastníkov fotiť.
Iné je, ak sú to extrémisti alebo napríklad vandali na štadiónoch," porovnal Vozár.
© PEREX. A.S.. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Kedy možno nahrávať, fotografovať a filmovať
- zasadnutia obecného, miestneho alebo mestského zastupiteľstva - občania majú právo nahrávať,
fotografovať aj filmovať jeho priebeh, starostu (primátora) i poslancov
- mestskí aj štátni policajti pri výkone služobného zákroku - možno ich filmovať, fotografovať aj nahrávať,
lebo ide o verejných činiteľov, ktorí pri výkone svojej funkcie nepožívajú takú ochranu súkromia ako iné
osoby
- štátnice, obhajoby diplomových prác, maturity - súd také prípady ešte neriešil. Ide o podujatia prístupné
verejnosti, no študenti nie sú verejnými funkcionármi, takže sa na nich vzťahuje ochrana súkromia.
Možno robiť zvukový záznam, ale obrazový iba so súhlasom školy a dotyčného študenta.
- súdne pojednávania - ak sú verejné, možno si z nich robiť zvukový záznam, filmovať alebo fotografovať
sa však dá len so súhlasom sudcu
- nahrávky, snímky a filmové zábery súkromných osôb - bez ich zvolenia ich možno vyhotoviť alebo
použiť len na vedecké a umelecké účely, alebo pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne
spravodajstvo. (RAK)
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54. Ľudia si môžu zastupiteľstvo nakrútiť
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 22/11/2010; Radovan Krčmárik]
Radovan Krčmárik
Možno nahrávať a filmovať ľudí, ktorí sa zúčastňujú na verejných podujatiach? Môže si niekto filmovať
zasadnutia obecných zastupiteľstiev, policajtov zasahujúcich proti demonštrantom alebo študentov
odpovedajúcich pri štátniciach? Podľa odborníkov je problém v tom, že zákon podobné situácie nerieši a
nemožno ich ani zovšeobecňovať. Záleží na konkrétnom prípade a na tom, či ide o verejných činiteľov
alebo súkromné osoby.
Na prekážky narážajú napríklad ľudia, ktorí si chcú zaznamenať priebeh obecného alebo mestského
zastupiteľstva. To sa nedávno stalo v Častej. "Na zasadnutie obecného zastupiteľstva som si priniesla
kameru, lebo som si chcela urobiť zvukový a obrazový záznam. Starosta obce mi to však nedovolil.

Poslanci si odhlasovali zákaz nakrúcania," posťažovala sa Pravde obyvateľka obce Tatiana
Slobodníková. Starosta a poslanci jej prekazili aj ďalšie filmovanie. Vyzvali ju, aby kameru vypla, alebo
odišla. Keď odmietla, odobralo sa zastupiteľstvo rokovať za zatvorenými dverami.
Starosta Častej Stanislav Jablonovský tvrdí, že nekonal svojvoľne: "Bol to podnet poslancov, ktorí si
neželali, aby ich niekto filmoval, a ja som im vyhovel." Tým však porušili ústavu. Ústavný súd totiž v
podobnej veci rozhodol už v apríli 2001, keď riešil prípad z Dubnice nad Váhom. Mestskí poslanci vtedy
občanovi zakázali filmovať zasadnutie, čím porušili jeho právo na prijímanie a rozširovanie informácií.
"Rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné. Vyhlásiť ich za neverejné možno iba vtedy, ak sa
prerokúvajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme," zdôvodnil Ústavný súd.
Právnik Peter Wilfling, ktorý spolupracuje s organizáciou Via Iuris, upozorňuje aj na ďalšie prípady.
Nezávislí pozorovatelia z občianskych organizácií majú napríklad právo zúčastniť sa na sčítaní
volebných hlasov. Filmovať tiež možno policajtov pri vykonávaní služobného zákroku. "Ústavný súd
konštatoval, že neobstojí argument, že treba chrániť súkromie policajta, pretože verejní činitelia
nepožívajú pri výkone verejnej funkcie takú širokú ochranu súkromia ako iné osoby," vysvetlil Wilfling. To
sa týka aj funkcionárov obce a zastupiteľstiev, ktorí sú tiež verejnými činiteľmi.
Zvláštny konflikt riešili nedávno na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Na štátnice prišla skupina ľudí, ktorí pre podozrenie, že jedna zo študentiek nespĺňa kritériá, chceli jej
štátnice a obhajobu diplomovej práce nahrať a nafilmovať. Zástupcovia školy to zakázali s vysvetlením,
že na to treba súhlas fakulty aj študentov. Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva SAV súhlasí: "Štátnice sú
síce verejné, ale to ešte neznamená, že tam možno každého filmovať. Iné je nahrávať, iné snímať
kamerou. Je to podobné ako na súde. Keď prídete, môžete si robiť poznámky aj nahrávať na diktafón,
ale ak chcete filmovať, musí to dovoliť sudca."
Wilfling pripomína, že študenti nie sú verejní činitelia, takže majú právo na ochranu súkromia.
"Filmovanie pri skladaní skúšky môže mať na nich rušivý vplyv. Neviem o tom, že by takú situáciu
niekedy riešil súd. Bolo by zaujímavé, ako by rozhodol. V prípade naliehavého verejného záujmu si však
viem predstaviť, že by mohlo byť opodstatnené nahrávanie skúšky na diktafón," uviedol právnik.
Filmovanie a fotografovanie v minulosti zneužívala i polícia. Napríklad na vytváranie "databáz"
účastníkov demonštrácií, ktorí sa jej zdali podozriví. Podľa právnikov je to sporné. "Ak ide o povolenú
demonštráciu, nie je dôvod účastníkov fotiť. Iné je, ak sú to extrémisti alebo napríklad vandali na
štadiónoch," porovnal Vozár.

Zasadnutia obecného, miestneho alebo mestského zastupiteľstva majú občania právo nahrávať.
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55. Na študentov čakajú prihlášky a skúšky
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 23/11/2010; s.: 17,18; užitočná pravda; Jana Véghová]
Jana Véghová Bratislava
Zatiaľ čo sa študenti na vysokých školách pripravujú na skúšky, noví záujemcovia o štúdium rozmýšľajú,
kam si podať prihlášku. Na umelecké smery už termín "horí", mali by to stihnúť do konca novembra.
Lehoty na podanie prihlášok, ako aj podmienky prijatia si určuje každá vysoká škola sama. Informácie
musí zverejniť na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty. Nových študentov však čakajú aj ďalšie
zmeny. Napríklad spoplatnenie externého štúdia. Podľa vyjadrenia tlačového odboru Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR sa však spoplatnenie bude vzťahovať len na všetkých študentov na
verejných vysokých školách prijatých v akademickom roku 2011/2012. Od externých študentov, ktorí
začali študovať bezplatne, nebude môcť vysoká škola požadovať nijaké školné. Jeho výšku si pre
jednotlivé študijné programy určia vysoké školy. Navyše minulý týždeň vláda schválila nové podmienky,
ktoré majú znížiť plagiátorstvo a stanoviť prísnejšie podmienky v záverečných a kvalifikačných prácach
na vysokých školách. Návrh novely vysokoškolského zákona predložila skupina poslancov Miroslav
Beblavý, Martin Poliačik, Peter Osuský a Jana Žitňanská. V Národnej rade SR ho už zákonodarcovia
posunuli do druhého čítania. Podľa návrhu by mal byť zákon účinný od 1. mája 2011, vláda však
navrhuje posunúť jeho účinnosť od 1. septembra 2011. Ak na budúcej schôdzi plénum schváli návrh
definitívne, všetci vysokoškoláci a akademici, ktorí odovzdajú svoju záverečnú či kvalifikačnú prácu po
dátume účinnosti, musia povinne súhlasiť s jej zverejnením na webe. Súhlas s publikovaním práce má
byť podmienkou pripustenia k jej obhajobe. Výnimkou by mali byť len tie habilitačné práce, ktoré vyšli
knižne a sú verejne dostupné. Rezort školstva chce zabrániť plagiátorstvu. Bakalárske, diplomové,
rigorózne, dizertačné i habilitačné práce odovzdané po vstupe novely do účinnosti budú musieť byť na
jednotnom webe. Už dnes musia vysokoškoláci poskytovať kópie prác, za ktoré získajú akademický titul,

na zverejnenie do knižníc. Ministerstvo nechce poňať zákon retroaktívne, bude sa teda vzťahovať len na
absolventov po účinnosti úpravy. Už dnes musia školy vkladať práce do antiplagiátorského systému,
ktorý overuje originalitu diel. Ten zatiaľ nie je verejne prístupný. Rezort hovorí o minimálnej investícii,
peniaze vraj bude potrebovať len na konvertovanie prác do formátu, ktorý nemožno z internetu
kopírovať. Novelu však viacerí kritizujú. "Našou snahou bolo vyjsť v ústrety, ak sa dá," zdôvodnil Beblavý
a podotkol, že mnohé z predložených riešení neboli nevyhnutné, no žiadali si ich Rada vysokých škôl a
Slovenská rektorská konferencia. Okrem posunu účinnosti novely z 1. mája na 1. septembra rieši
pozmeňovací návrh aj to, že ak práca obsahuje niečo tajné, napríklad štátne alebo obchodné tajomstvo,
bude to môcť študent vyňať do osobitnej prílohy. Tá nebude súčasťou obhajoby, ani zverejňovaná.
Ďalšou novinkou je "odkladná lehota" na zverejňovanie prác - to môže byť odložené o rok, v
odôvodnených prípadoch až o tri roky. "Odklad o rok je možný, ak o to požiada autor, o tri, ak to schváli
rektor alebo dekan," priblížil Beblavý. Ako vysvetlil, môže to byť pre vedecké alebo iné dôvody,
napríklad, aby si absolventi stihli svoj nápad patentovať. Ostatné zmeny majú technický charakter.
Je čas podať prihlášky na vysoké školy s talentovými prijímačkami
Vysoké školy prijímajú prihlášky na predpísanom tlačive Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR alebo v elektronickej podobe. Presné termíny prijímacieho konania si určuje každá vysoká škola,
prípadne aj fakulta individuálne. Tradičným termínom na podávanie prihlášok v prípade bakalárskeho
štúdia je koniec februára a koniec marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia talentové prijímacie
skúšky, sú termíny prijímacieho konania posunuté a prihlášky prijímajú vysoké školy už do konca
novembra. Bližšie informácie o prijímacom konaní a ponuke akreditovaných študijných programov
nájdete na www.portalvs.sk.
Fakulta architektúry STU v Bratislave
- Na 1. stupeň štúdia treba podať prihlášky do 25. 11. 2010 na štúdium v študijných programoch
architektúra a urbanizmus, dizajn výrobkov, krajinná architektúra a krajinné plánovanie (AU, DV, K).
Slovenská technická univerzita v Košiciach
- Termín podávania prihlášok na Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach je 30. 11. 2010.
Prijímacie talentové skúšky sa robia pre všetky študijné programy fakulty (architektúra a urbanizmus,
dizajn, voľné výtvarné umenie). Termíny talentových skúšok pre jednotlivé študijné programy sú určené
na: architektúra a urbanizmus - 25. a 26. 1. 2011, dizajn - prvý turnus 31. 1. a 1. 2. 2011, druhý turnus
- 2. a 3. 2. 2011, voľné výtvarné umenie - 7. a 8. 2. 2011, 10. a 11. 2. 2010.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Na fakultu dramatických umení je termín podania prihlášky do 30. 11. 2009, herectvo - Bc.
- Na fakultu múzických umení sa podávajú prihlášky do 30. 11., termín konania prijímacej skúšky je 7. až
11. 2. 2011.
Akadémia výtvarných umení v Banskej Bystrici
- Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia: do 30. 11. a 2010. Prijímacie talentové skúšky
pre bakalársky stupeň štúdia budú 31. 1. až 4. 2. 2011.
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Termín podania prihlášky: do 30. 11. 2010.
ZDROJ - UNIVERZITY A ICH INTERNETOVÉ STRÁNKY
Najlepšie vysoké školy na Slovensku
1. Univerzita Komenského v Bratislave
2. Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
3. Trnavská univerzita
4. VŠMU v Bratislave
5. VŠVU v Bratislave
6. Slov. tech. univ. v Bratislave
7. Univerzita P. J. Šafárika, Košice
8. Slov. poľnohosp. univ. v Nitre

9. Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Technická univerzita Zvolen
11. Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Prešovská univerzita
13. Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
14. Technická univerzita Košice
15. Žilinská univerzita
16. Univerzita J. Seleyho, Komárno
17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Trenčianska univerzita A. Dubčeka
21. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
VYSVETLIVKY: VYSOKÉ ŠKOLY SÚ USPORIADANÉ PODĽA ARRA RATINGU MODEL A, ČO JE
PRIEMER VÝKONU SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL VO VÝSKUME A VO VZDELÁVANÍ.

Nových vysokoškolských študentov čakajú viaceré zmeny. Napríklad spoplatnenie externého štúdia či
zverejňovanie záverečných prác na internete.
Tí študenti, ktorí sa rozhodli pre štúdium na vysokých školách vyžadujúcich talentové skúšky, musia
podať prihlášku do konca novembra. FOTO:SHUTTER5TOCK
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56. Prehľad prípravných kurzov
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2010; s.: 10; Vysoké školy; Jarmila Horáková]
Uchádzači o štúdium môžu využiť ponuku prípravných kurzov.
Pre uchádzačov o ekonómiu
Bratislavská Business School EU
- Ponúka večerné, víkendové a intenzívne kurzy, na ktorých pripravia záujemcov o štúdium na prijímacie
pohovory zo základov ekonómie, matematiky, anglického a nemeckého jazyka.
- Cena sa odvíja od počtu hodín za každý predmet a formy výučby. Pohybuje sa od 36,60 eura pri
intenzívnom dennom kurze matematiky v rozsahu 20 hodín, do 109,80 eura za večerný 60-hodinový z
toho istého predmetu. Tú istú sumu študent zaplatí aj za anglický a nemecký jazyk.
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratislava
- Katedra matematiky organizuje 60-hodinový kurz matematiky, je určený pre všetkých záujemcov o
zopakovanie a osvojenie si vybraných partií zo stredoškolskej matematiky.
- Vychádza na 125 eur.
Nadácia Národohospodár, Bratislava
- Ponúka piatkové, víkendové a intenzívne kurzy základov ekonómie a ekonomiky, matematiky a
cudzích jazykov.
- Rozsah od 32 do 90 hodín, cena sa pohybuje od 64 eur do 180 eur.
Ekonomická fakulta Technickej univerzity Košice

- Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky v spolupráci s Katedrou jazykov robí
prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky a cudzieho jazyka (angličtiny).
- Za 45 vyučovacích hodín matematiky sa platí 150 eur, za 30 hodín angličtiny 100 eur,
Pre uchádzačov o medicínu
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
- Organizuje prípravný kurz pre štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva z biológie a
chémie.
- Za 16 týždňov výučby sa platí 150 eur, prihlásiť sa možno do konca novembra na študijnom oddelení
fakulty. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Prípravný kurz z biológie a chémie organizuje neinvestičný fond Pro medicinae v odboroch všeobecné
lekárstvo a zubné lekárstvo,
Pre uchádzačov o právo
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
- Kurz je zameraný na náuku o spoločnosti s osobitným zreteľom na Ústavu SR, slovenské a svetové
dejiny, medzinárodné vzťahy a organizácie, filozofiu a ekonómiu. - Trvá 64 hodín a stojí 140 eur.
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- Záujemcovia o štúdium sa už od septembra zúčastňujú na príprave z filozofie, dejepisu, základov
ekonómie, Ústavy SR.
- Poplatok je 330 eur.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
- Predmetom prípravného kurzu je sprostredkovanie základných vedomosti z oblasti slovenských a
svetových dejín, filozofie, psychológie, sociológie, ekonómie, základov práva a ústavného práva, ako aj
orientácie v spoločensko-politickom dianí.
- Stohodinová výučba stojí 160 eur.
ZDROJ - vysoké Školy, or ILUSTRAČNÉ FOTO - ARCHÍV SIV
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57. University of Economics in Bratislava
[Téma: Ekonomická univerzita; The Slovak Spectator; 22/11/2010; 46/2010; s.: 9; Business focus; pr-cl
SP90447/1]
University of Economics in Bratislava, Dolnozemská cesta 1, Bratislava http://www.euba.sk
The University of Economics in Bratislava (UEB) provides a comprehensive education in field of
economics and management. The university has 7 faculties and 14 other university units. It offers
education on all three university levels in 65 accredited study programmes (18 undergraduate
programmes, 31 postgraduate programmes and 16 PhD programmes) and students may choose to
study from more than 60 courses taught in foreign languages. They have also the chance to study a
complete postgraduate programmes in foreign language (International Management in English,
International Financial Management in German and Sales Management in French) with an opportunity to
gain a double degree. Students may study English, German, French, Spanish, Russian and Italian as
foreign languages. During their studies, they can also complete a part of their study abroad within the
framework of CEEPUS, ERASMUS, Danubia Summer School,.etc. UEB cooperates with over 90 foreign
universities throughout the world. It is also a member of the International Association of Universities and
the European University Association, which has twice carried out an international evaluation of the
University of Economics in Bratislava. The most recent achievements of UEB include opening the
Bratislava Business School, establishing new Faculty of Applied Languages and opening the MBA
studies in cooperation with Franklin University, Ohio (USA). In 2010, the University of Economics in
Bratislava celebrates the 70th anniversary of its establishment.
pr-cl SP90447/1
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58. Analýza NBS je na úrovni práce z Ekonomickej univerzity!
[Téma: Ekonomická univerzita; tvnoviny.sk; 21/11/2010; TASR]
BRATISLAVA, 21.11.2010., 07:08 | TASR
Podľa Kollára NBS pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie inak.
Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Jozef Kollár (SaS) počas debaty o
analýze efektívnosti a produktivity práce Národnej banky Slovenska (NBS) ju označil za nedostatočnú.
Prirovnal ju k prácam z bratislavskej Ekonomickej univerzity, ktorú sám vyštudoval. "Urobme konečne
poriadnu štúdiu, toto za poriadnu štúdiu nepovažujem. Nemali by sme predkladať štúdie, ktoré sú možno
na úrovni ročníkovej práce na Ekonomickej univerzite," konštatoval Kollár.
Podľa neho NBS pochopila žiadosť o vypracovanie tejto štúdie, o ktorej rozhodol finančný výbor
začiatkom septembra tohto roka, ako útok na svoju nezávislosť. "To mi je naozaj veľmi, veľmi ľúto,"
dodal Kollár. Svedčia o tom aj prvé dve strany analýzy, kde centrálna banka vyzdvihuje svoju
nezávislosť.
Viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík sa kritike zo strany Kollára bránil. "Nepovažujeme to za útok na našu
nezávislosť, ani dikcia textu o tom nesvedčí," zdôraznil. Centrálna banka sa podľa neho tak necíti touto
úlohou dotknutá.
V štúdii NBS upozorňuje, že v rámci Eurosystému neexistuje jednotná metodika ani jednotný hodnotiaci
model efektívnosti a produktivity práce centrálnej banky. "Na základe analýzy možno konštatovať, že
NBS zastrešuje najširší rozsah funkcií centrálnych bánk, vrátane integrovaného dohľadu nad celým
finančným trhom ako jediná centrálna banka v eurozóne, a to s primeraným počtom zamestnancov,"
konštatuje sa v správe.
Na svoju prevádzku NBS ročne vynakladá približne 70 miliónov eur, čo v absolútnych číslach
predstavuje piatu najnižšiu hodnotu v eurozóne. "V priemerných prevádzkových nákladoch na
zamestnanca je NBS druhá najnižšie nákladová národná centrálna banka v Eurosystéme," zdôrazňuje
vo svojej správe. Kým totiž na Slovensku náklady na zamestnanca predstavujú 64 000 eur, priemer za
celú eurozónu je 182 000 eur.
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59. Matica slovenská má po 20 rokoch nové vedenie
[Téma: Ekonomická univerzita; Rádio Expres, 12:00; 22/11/2010; Infoexpres plus; Z domova; Ratko
Sudecký]
Mariana Tökölyová, redaktorka: "Matica slovenská má po 20 rokoch nové vedenie. Jej novým
predsedom sa stal bývalý viceguvernér Národnej banky a autor prvej občianskej výzvy za
osamostatnenie Slovenska Marián Tkáč."
Ratko Sudecký, redaktor: "Po zmene volali viacerí matičiari. Doterajšieho predsedu Jozefa Markuša,
ktorý matici šéfoval 20 rokov obvinili, že povyhadzoval oponentov, premárnil peniaze a členská základňa
zostarla."
AA: "Matica slovenská sa v súčasnosti dostala do morálneho úpadku."
AA: "Hlavné slovo mal vždy predseda Markuš, nikto iný."
AA: "Sme pozvali právnikov, no a od nich očakávame to vysvetlenie."
Ratko Sudecký, redaktor: "S Mariánom Tkáčom bratislavská Ekonomická univerzita pred dvomi rokmi
ukončila spoluprácu pre údajné vykrádanie cudzích diel. Ďalšie tri roky však bude predsedom matice a
jej rady chce omladiť a zdvojnásobiť."
Marián Tkáč, nový predseda Matice slovenskej: "Mojou osobnou ambíciou je, aby matica čoskoro mala
100 tisíc členov. Ja dúfam, že získame bývalých prezidentov Slovenska, predstaviteľov cirkvi,
športovcov, vzdelancov, vedcov, umelcov."
Ratko Sudecký, redaktor: "Nový predseda musí vyriešiť aj problém takzvaného národného pokladu, teda
takmer milióna eur, ktoré jeho predchodca, vložil do skrachovanej nebankovky. Ratko Sudecký, Rádio
Expres."
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60. Expertovi, ktorého Šimon odvolal z Ríma. zrušili miesto
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 22/11/2010; s.: 3; správy; Vanda Vavrová]
Vanda Vavrová Bratislava
Expert na problematiku poľnohospodárstva a dlhoročný diplomat Ľubomír Miček dostal k 1. novembru od
ministerstva pôdohospodárstva výpoveď. "K 1. novembru zrušili tabuľkové miesto, na ktoré som mal
nastúpiť po odvolaní z Ríma," priznal dlhoročný diplomat, ktorého z postu v rade Medzinárodnej
organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme ešte v auguste nečakane odvolal
minister pôdohospodárstva Zsolt Simon (Most-Híd). Stalo sa tak v polovici jeho misie. Hoci problematike
poľnohospodárstva a dotačnej politike únie sa bude Miček venovať aj naďalej, jeho zamestnávateľom už
bude zahraničná inštitúcia. Aký konkrétny post bude zastávať, povedať nechcel pre obavy, aby mu to
minister neznemožnil. Rezort pôdohospodárstva sa k dôvodom prepustenia experta nevyjadril.
"Ministerstvo sa k tejto téme už vyjadrilo koncom septembra a nepovažujeme za potrebné poskytovať
akékoľvek iné stanovisko k osobe pána Mičeka," reagoval Juraj Kadáš z tlačového oddelenia rezortu.
Miček patril aj k vyjednávačom Slovenska pri vstupe do Európskej únie v najťažších kapitolách
týkajúcich sa poľnohospodárstva. Na jeho post vo FAO začiatkom novembra nastúpila pracovníčka
ministerstva, 33-ročná Denisa Medveďová, ktorú navrhol sám Simon. V rade zastupuje záujmy
Slovenska a strednej a východnej Európy. Medvedbvá pracuje na ministerstve od roku 2000.
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu a od roku 2006 do marca 2010 bola treťou tajomníčkou Stálej
misie SR pri OECD v Paríži.
PEREX. A.S.. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
Ľubomír Miček FOTO: SITA/DUŠAN HEIN
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61. Markuš na čele Matice skončil
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/11/2010; eTREND; ČTK]
Novym predsedom bude ekonóm Marián Tkáč
ČTK
Aktualizované 20. 11. 2010 o 16:50 o profil nového predsedu Matice slovenskej.
Na čele Matice slovenskej nastane po 20 rokoch zmena. Dlhoročný predseda Jozef Markuš na valnom
zhromaždení v Martine neobhájil svoj post, keď delegáti dali prednosť 61-ročnému bývalému
viceguvernérovi Národnej banky Slovenska a spisovateľovi Mariánovi Tkáčovi.
Tkáča napriek očakávaniam zvolili tesnou väčšinou už v piatok neskoro večer v prvom kole. Zo 409
delegátov mu dalo svoj hlas 213 účastníkov zhromaždenia. Novozvolený predseda pred voľbou sľuboval
najmä väčšiu otvorenosť a obnovu tejto organizácie, ktorá sa má starať o zachovanie kultúrnych a
národných tradícií Slovenska. Okrem Markuša neuspel ani tretí kandidát, riaditeľ informačného ústredia
Matice Ľubomír Kraľovanský.
Vedenie Matice slovenskej v poslednom čase čelilo kritike za netransparentné hospodárenie. Približne
760-tisíc eur z Národného pokladu, na ktorý sa skladali Slováci viac ako 15 rokov, vložila Nadácia
Matice slovenskej podľa viacerých médií do skrachovaného Podielového družstva slovenské investície
(PDSI). Nespokojnosť vládne aj medzi radovými matičiarmi. Viacerí delegáti pred valným zhromaždením
tvrdili, že inštitúcia stráca kredit a treba v nej urobiť zásadné zmeny.
Matica slovenská vznikla v auguste 1863 ako celonárodný kultúrny spolok, ktorý sa do roku 1875, keď
ho uhorská vláda zakázala, výrazne zaslúžil o národné uvedomenie Slovákov. Svoju činnosť Matica
slovenská obnovila v roku 1919. Po páde komunizmu sa organizácia už na čele s Markušom
zasadzovala o presadenie slovenčiny ako jediného úradného jazyka a do povedomia verejnosti sa
dostala aj pokusmi o rehabilitáciu prezidenta vojnového štátu Jozefa Tisa, ktorý bol po vojne popravený
ako vojnový zločinec.
Novozvolený predseda Matice slovenskej Marián Tkáč pochádza z Čičavy neďaleko Vranova nad
Topľou. Vyštudovaný ekonóm pracoval pred rokom 1989 aj krátko po novembri na slovenskom
ministerstve financií. Bol zástancom suverenity Slovenska. V roku 1992 sa stal viceguvernérom pre
Slovensko Československej národnej banky .
Po rozdelení federácie bol poverený riadením novovzniknutej Národnej banky Slovenska až do leta
1993, kedy sa stal viceguvernérom. Z postu ho na jar 1994 odvolal slovenský parlament. Podnet dala
vláda Vladimíra Mečiara po kauze takzvanej "indiánskej banky". Tkáč podľa kritikov chybnou finančnou
operáciou mohol pripraviť Slovensko o 4,2 milióna dolárov. Viceguvernér sa bránil, že vďaka jeho
krokom Slovensko stratu neutrpelo.
Tkáč už v tomto období čelil obvineniam zo spolupráce s komunistickou Štátnou bezpečnosťou. Tá

človeka s rovnakým dátumom narodenia evidovala ako agenta s krycím menom Krajan. Tkáč to popieral
a obhajoval sa lustračným osvedčením od federálneho ministerstva vnútra.
Neskôr sa Tkáč sústredil na spisovateľskú činnosť. Napísal viac ako desiatku kníh faktu o slovenskom
finančníctve a niekoľko románov. Prednášal na bratislavskej Ekonomickej univerzite, kde v roku 2008
čelil podozreniam z plagiátorstva pri písaní skrípt. Podľa denníka Sme s ním potom vysoká škola
ukončila spoluprácu. Je členom Rady STV, ktorá kontroluje chod a hospodárenie verejnoprávnej
televízie.
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62. Seminár Briana Tracyho už tento týždeň, poznáme víťazov súťaže o lístky
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 22/11/2010; Redakcia]
Redakcia
Slovenskí a českí manažéri si už tento týždeň budú môcť osvojiť mimoriadne efektívne znalosti
úspešného vedenia firmy. Vo štvrtok 25. novembra 2010 vystúpi v Bratislave tréner lídrov Brian Tracy so
svojím špeciálne pripraveným seminárom "Umenie výnimočného vodcu."
V druhom kole súťaže o 2x1 vstupenku na tento seminár sa sťastie usmialo na Tibora Schätzela a
Michala Šestáka. Redakcia Investujeme.sk víťazom blahoželá a ďakuje všetkým súťažiacim za
zapojenie sa do súťaže.
Lístky sú stále v predaji
Kto nevyhral, ale rád by Briana Tracyho videl na vlastné oči, stále má príležitosť. Lístky sú ešte stále v
predaji na stránke www.tajomstvo-uspechu.sk.
Motiváciou môže byť, že najnovší program Briana Tracyho bude mať na Slovensku svetovú premiéru!
Účastníci bratislavského seminára budú vôbec prví, ktorí budú mať možnosť spoznať pravidlá
úspešného riadenia firmy, vychádzajúce z najaktuálnejších poznatkov a vývoja vo svete.
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,
+ 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.
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63. Koniec írskeho zázraku
[Téma: Ekonomická univerzita; pravda.sk; 19/11/2010; Joachim Becker]
Joachim Becker, profesor ekonómie, Ekonomická univerzita vo Viedni | 19. novembra 2010 13:00
Pred tromi rokmi sa Írsko prezentovalo ako ekonomický zázrak založený na neoliberálnej politike
nízkeho zdanenia firiem a voľnej bankovej regulácie.
Dnes sa zázrak rozplynul. Relatívne vysoký rast sa zastavil. Realitný sektor, poháňaný narastajúcim
dlhom, rapídne narastal a ceny nehnuteľností ozlomkrky stúpali. Írske banky sa spoliehali na veľký prílev
kapitálu a bezstarostne vydávali úvery. Pokiaľ verejný dlh bol relatívne malý, tak súkromný dlh dosiahol
rekordné hodnoty.
Globálna kríza, ktorá sa začala v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii, obnažila pochybné základy

írskeho zázraku a praskla finančnú bublinu. Po páde Lehman Brothers v USA írska vláda ku koncu
septembra 2008 spanikárila a vyhlásila veľkorysé ručenie za bankové vklady a prednostné dlhy bánk.
Nezdravé banky, ktorých sa to týkalo, sa úplne alebo čiastočne znárodnili. Ich dlhy sa "socializovali" zaplatia ich všetci daňovníci.
Medzičasom vyšiel najavo skutočný rozsah strát. Kvôli záchranným balíčkom pre banky dosiahne tento
rok deficit verejných financií podľa odhadov 32 % HDP. Írsko má najrýchlejšie rastúci verejný dlh v EÚ.
Narastajúci verejný dlh má však svoje korene v minulej prílišnej expanzii finančného sektora a vo
zväčšujúcim sa súkromnom dlhu vrátane zadlženosti domácností.
Vláda, ktorá je úzko prepojená na finančný sektor, zareagovala prijatím veľmi krutých úsporných
opatrení vrátane 15 % zníženia platov vo verejnom sektore. Táto liečba však chorobu nelieči, ale ju
zhoršuje. Írske hospodárstvo sa scvrkáva. Nezamestnanosť rapídne narastá. Tak sa bremeno dlhov
stáva čoraz ťažším. Súkromní dlžníci majú viac a viac problémov splácať svoje dlhy. Írske banky čelia
veľkým problémom pri refinancovaní svojich dlhov. V čoraz väčšej miere závisia od úverov z ECB.
Hospodárska kríza je v Írsku horšia než v Grécku. Celková dlhová zaťaženosť v Írsku je podstatne
vyššia ako v Grécku, práve pre enormné súkromné dlhy. Oblasti, ktoré boli kľúčové pre írsky rast v
nedávnej minulosti - finančný a realitný sektor - sa doslova topia v dlhoch. Grécko už požiadalo o pomoc
EÚ, ktorá bola poskytnutá po dlhom váhaní a za ťažkých podmienok. Teraz nemecká a niektoré ďalšie
európske vlády tlačia na Írsko, aby požiadalo EÚ o pomoc, pretože ich vlastné banky sú značne
zainteresované v Írsku a južnej Európe a obávajú sa "šírenia nákazy". Írske banky, firmy, verejné
inštitúcie a ďalší dlžníci dlhujú nemeckým bankám 149 miliárd dolárov a britským bankám 138 miliárd
dolárov. Záchranný balíček pre Írsko by bol de facto záchranným balíčkom pre zahraničné banky. Takýto
balíček by bol spojený so škrtiacimi podmienkami pre rozpočtovú politiku Írska. Priestor Írska pre vlastnú
politiku by bol zredukovaný na nulu. Toto je jeden z dôvodov, prečo írska vláda váha požiadať o pomoc.
Druhým dôvodom je, že v predčasných voľbách vládne strany pravdepodobne prehrajú, ak otvorene
priznajú totálne zlyhanie svojej hospodárskej politiky. Politická kríza by tak mohla nasledovať krízu
hospodársku.
Írsko potrebuje pomoc. Lenže pomocný balíček by mal pomôcť Írsku vyjsť z recesie, namiesto toho, aby
ju prehĺbil. Na dôvažok sa zdá, že redukcia prílišného súkromného zadlženia je nevyhnutná. A to by
znamenalo, že na stratách by sa mali podieľať aj zahraničné banky.
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64. Zaplatia všetci noví externisti
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2010; s.: 3; Vysoké školy; Zuzana Petková]
Ústavný súd rozhodol, že vysoké školy môžu prijať toľko externistov, koľko chcú
Od nového akademického roka zaplatia školné všetci noví študenti, ktorí študujú externe. Doteraz to
viacerí z nich mali zadarmo.
Bratislava. Uchádzači o externé štúdium na vysokých školách by mali pamätať na to, že od septembra
budú všetky študijné programy za poplatky. Doteraz asi 30-tisíc externistov študovalo zadarmo.
"Spoplatnenie sa bude vzťahovať na všetkých externých študentov na verejných vysokých školách
prijatých v akademickom roku 2011/2012. Od externých študentov, ktorí začali študovať bezplatne,
nebude môcť škola požadovať žiadne školné," povedala hovorkyňa ministerstva školstva Miriam
Žiaková. Na verejných vysokých školách v súčasnosti študuje bakalársky a magisterský stupeň 43 834
externistov, neplatí 20 981 z nich. Ďalších takmer desaťtisíc študuje zadarmo na doktorandskom štúdiu a
štátnych vysokých školách. Spolu so súkromnými univerzitami sa na Slovensku externe vzdeláva viac
ako 80-tisíc študentov. Na súkromných vysokých školách platia všetci.
Rozhodol Ústavný súd
Vysoké školy si vlani ešte mohli vybrať, či od študentov budú požadovať školné. Ak externistov nechali
študovať bezplatne, fakulta na nich dostávala peniaze od štátu. Ústavný súd však rozhodol, že zákon
vytvára dve skupiny študentov, čo je protiústavné. Minister školstva Eugen Jurzyca (SDKÚ) ho tak musí
dať do súladu s nálezom ústavných sudcov. "Zmeny budú upravené v novele zákona o vysokých
školách," dodala Žiaková. Šéf Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár hovorí, že s poplatkami pre
všetkých externistov sa rátalo už v čase, keď minulá vláda zavádzala školné: "Až v parlamente sa
podmienky zmiernili." Ústavný súd tiež rozhodol, že vysoké školy môžu prijať toľko externistov, koľko
chcú. Doteraz platili obmedzenia, podľa ktorých mohli prijať najviac toľko externých študentov, koľko
majú denných.
Poplatky určujú školy
Výšku školného určujú vysoké školy. Strop však vymedzuje ministerstvo školstva. Najvyššie školné by
mali platiť vysokoškoláci na tých študijných programoch, ktoré sú finančne náročné. Všeobecne platí, že

štúdium humanitných vied vedia fakulty zabezpečiť lacnejšie ako prírodné. O humanitné smery je však aj
vyšší záujem zo strany uchádzačov. Najviac sa hlási na právo. Školné sa pohybuje od niekoľko sto eur
po tisícky ročne. V minulosti viaceré fakulty využívali diery v zákone a od študentov pýtali aj "čierne
školné" formou darov či cez tretie subjekty. Vozár verí, že toto sa už nedeje. "Dúfam, že nie. Neviem o
tom," dodáva. Akreditačná komisia, ktorá posudzuje kvalitu vysokých škôl, upozorňuje, že najnižšia je pri
externom štúdiu. Aj preto v súčasnosti preveruje pobočky vysokých škôl a strediská mimo sídla školy.
Záujemcovia o externé štúdium by si teda mali preveriť aj to, či vysoká škola má na externý študijný
program platnú akreditáciu.
Zuzana Petková
Súčasné školné v niektorých programoch
Ekonomická univerzita
- Verejná správa a regionálny rozvoj - 400 eur.
- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu - 400 eur.
- Ekonomika a manažment podniku - 400 eur. Katolícka univerzita v Ružomberku
- Ošetrovateľstvo - 580 eur.
- Sociálna práca - 850 eur.
- Učiteľstvo 850 - eur. Prešovská univerzita
- Manažment - 860 eur.
- Masmediálne štúdiá - 930 eur.
- Sociálna práca - 796 eur. STU v Bratislave
- Mechatronika - 500 eur.
- Automobily - 500 eur. Univerzita Komenského
- Právo - 680 eur.
- Manažment - 850 eur.
- Učiteľstvo pre materské školy 500 eur.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- Sociálne a misijné služby - 790 eur.
- Európske štúdiá - 700 eur.
- Politológia - 700 eur.
Univerzita Pavla Jozef a Šafárika v Košiciach
- Verejná správa - 600 eur.
- Právo - 680 eur.
- Verejné zdravotníctvo - 531 eur.
Žilinská univerzita
- Sociálna pedagogika - 650 eur.
- Kultúrne dedičstvo - 650 eur.
UCM v Trnave
- Marketingová komunikácia 800 eur.
- Masmediálna komunikácia 800 eur.
(ZDROJ - vysoké školy)
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65. Nový šéf Matice slovenskej chce mať stotisíc členov
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 20/11/2010; TASR, ČTK]
Ambíciou Mariána Tkáča, novozvoleného predsedu Matice slovenskej (MS) je, aby členstvo v tejto
najstaršej národnej a kultúrnej inštitúcie Slovákov dosiahlo hranicu 100.000 ľudí.
Zároveň chce vytvoriť akýsi zbor alebo klub, do ktorého chce pozvať osobnosti z radov politikov vrátane
bývalých prezidentov SR, významných vedcov, športovcov či umelcov, ktorí by podporili vážnosť MS vo
verejnosti a vyjadrovali sa k jej činnosti. Tkáč to uviedol dnes na tlačovom brífingu v Martine počas
prestávky Valného zhromaždenia (VZ) MS, ktoré ho do tejto funkcie zvolilo na najbližšie tri roky.
Tajomník MS Marcel Pecník informoval o priebehu volieb predsedu a orgánov MS, ktoré sa uskutočnili
tajným hlasovaním v závere rokovania v piatok večer. Z 462 prihlásených delegátov sa na VZ zúčastnilo
415, čo je doteraz rekordný počet. Svedčí to aj o záujme členskej základne o činnosť Matice slovenskej,
konštatoval Pecník. Z troch kandidátov na predsedu MS dostal najväčší počet hlasov - 213 Marián Tkáč,

čo je 52,08 percenta platných hlasov. Delegáti zároveň zvolili 38-členný Výbor MS a šesťčlenný dozorný
výbor.
Profil starého a nového predsedu Matice slovenskej
Jozef Markuš
Dlhoročný predseda Matice slovenskej sa narodil 13. marca 1944 v maďarskej Nyíregyháze, pochádzal
však zo slovenskej rodiny. Pred rokom 1989 Markuš pôsobil ako ekonóm v Slovenskej akadémii vied.
Novembrové udalosti ho vyniesli na post prvého podpredsedu slovenskej vlády, ktorý zastával od 12.
decembra 1989 až do júna 1990. V auguste 1990 ho členovia Matice slovenskej zvolili za svojho
predsedu, na jej čele sa udržal viac ako 20 rokov. Matica pod Markušovým vedením nabrala radikálny
kurz a stala sa jedným z najväčších kritikov spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na jeseň 1990
spustila kampaň za uzákonenie slovenčiny ako jediného úradného jazyka na území Slovenska.
Predstavitelia Matice sa zúčastňovali aj na mítingoch za slovenskú zvrchovanosť. Samostatnosť
Slovenska krátko pred jej vyhlásením 1. januára 1993 Markuš privítal slovami, že sa naplnili "stáročné
túžby Slovákov po vlastnej štátnosti". Matica sympatizovala s vládou Vladimíra Mečiara a prejavila sa aj
kontroverznými požiadavkami - jej zástupcovia napríklad chceli, aby sa žiaci a študenti učili povinne
naspamäť text deklarácie o zvrchovanosti Slovenska a úvod ústavy. Po roku 1998 zas patrila ku kritikom
kabinetov Mikuláša Dzurindu a najmä účasti predstaviteľov maďarskej menšiny v kabinete. Kritici
Markušovmu vedeniu vyčítali okrem iného sporné zaobchádzanie s financiami. Približne 760.000 eur z
Národného pokladu, na ktorý sa skladali Slováci v 90. rokoch, vložila Nadácia Matice slovenskej podľa
viacerých médií do skrachovaného Podielového družstva slovenské investície (PDSI). Médiá tiež
viackrát pripomenuli, že osoba s rovnakým menom a dátumom narodenia sa nachádza v evidencii
Štátnej bezpečnosti ako agent s krycím menom Ekonóm. Markuš začiatkom 90. rokov pripustil, že ho
ŠtB vypočúvala, tvrdil však, že mu spoluprácu nikdy neponúkla.
Marián Tkáč
Bývalý viceguvernér slovenskej centrálnej banky a novozvolený predseda Matice slovenskej
Marián Tkáč sa narodil 25. septembra 1949 v Čičave neďaleko Vranova nad Topľou. Vyštudovaný
ekonóm pracoval za bývalého režimu na bratislavskej mestskej finančnej správe a na slovenskom
ministerstve financií. Po novembri 1989 sa stal námestníkom ministra. Tkáč sa po zmene režimu
vyprofiloval ako zástanca suverenity Slovenska. V roku 1991 podpísal Výzvu za zvrchovanosť
Slovenska. O rok neskôr sa stal viceguvernérom československej národnej banky pre Slovensko. Po
rozdelení federácie bol Tkáč poverený riadením novovzniknutej Národnej banky Slovenska, a to až do
vymenovania guvernéra Vladimíra Masára 29. júla 1993. Okrem iného mal na starosti menovú odluku. Z
postu viceguvernéra centrálnej banky odvolal Tkáča na jar 1994 slovenský parlament. Podnet dala vláda
Vladimíra Mečiara po kauze takzvanej "indiánskej banky". Tkáč podľa kritikov chybnou finančnou
operáciou mohol pripraviť Slovensko o 4,2 milióna dolárov. Viceguvernér sa bránil, že vďaka jeho
krokom nakoniec Slovensko žiadnu stratu neutrpelo. Tkáč už v tomto období navyše čelil obvineniam zo
spolupráce s komunistickou Štátnou bezpečnosťou. Tá človeka s rovnakým dátumom narodenia
evidovala ako agenta s krycím menom Krajan. Tkáč to popieral a obhajoval sa lustračným osvedčením
od federálneho ministerstva vnútra. Neskôr sa Tkáč sústredil na spisovateľskú činnosť. Z jeho pera vyšla
viac ako desiatka kníh faktu venovaná slovenskému finančníctvu, ale aj jeho rodnej obci Čičava. Napísal
tiež romány Zemplínske nebo a Vôňa peňazí. Okrem toho prednášal na bratislavskej Ekonomickej
univerzite, kde v roku 2008 čelil podozreniam z plagiátorstva pri napísaní skrípt. Podľa denníka Sme s
ním potom vysoká škola ukončila spoluprácu. V roku 2008 sa stal členom Rady STV, ktorá kontroluje
chod a hospodárenie verejnoprávnej televízie.

TASR, ČTK
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66. Výsledky Zlatá minca 2010
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 24/11/2010; redakcia]
V utorok 23. novembra boli v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne vyhlásené výsledky súťaže
finančných produktov Zlatá minca. Súťažilo 294 produktov v 33. kategóriach. O poradí rozhodovalo 59
členov odbornej poroty.
"Keď som minulý rok povedal, že výsledky sú zaujímavé, neočakával som, že v ďalšom roku budú ešte
zaujímavejšie," uvádza Jiří Ščobák, konateľ Media Projekt Agency, ktorá súťaž Zlatá minca organizuje.
"Vôbec po prvýkrát v histórii súťaže zvíťazili vo svojich kategóriách produkty spoločností Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, ČSOB, Poštová banka (v novej kategórii Termínované vklady) a Cetelem. Po
prvýkrát v histórii sa na stupne víťazov dostali fondy spoločnosti ČP Invest a CQATRG, po prvýkrát za

šesť rokov sa na stupne víťazov v kategórii klasických bankových produktov (a hneď dvoma druhými
miestami) dostala UniCredit Bank.
Allianz – Slovenská poisťovňa je s deviatimi prvými miestami z desiatich stále s odstupom
najúspešnejšou poisťovňou, o jedno prvé miesto sa však v kategórii Investičné životné poistenie delí s
Wüstenrot poisťovňou. Poisťovňa Union sa po ročnej prestávke vrátila na prvé miesto v cestovnom
poistení a súčasne obhájila prvenstvo v zdravotnom poistení.
VÚB banka je s tromi prvými a piatimi druhými miestami najúspešnejšou bankou a suverénne obhájila
prvenstvo s debetnou kartou Maestro Dobrý anjel. Slovenská sporiteľňa obhájila prvenstvo v
Spotrebných úveroch, mBank taktiež obhájila prvenstvo s mKreditkou a navyše vybojovala prvé miesto v
kategórii bankových účtov. Po ročnej prestávke sa na prvé miesto v kategórii Investičné bankovníctvo
vrátila Privatbanka. Štyri prvé miesta si v kategórii fondov odniesla spoločnosť Pioneer Investments,"
hovorí Jiří Ščobák.
"Rovnako ako v minulom roku si udržali neporaziteľnosť havarijné poistenie Allianz – Slovenskej
poisťovne a internet banking Tatrabanky a do ďalších ročníkov si nesú nepretržitú šnúru šiestich
víťazstiev. Úspešná je tiež AXA, ktorá už opakovane vyhrala kategóriu Doplnkové dôchodkové sporenie.
V neposlednej rade, po prvýkrát v histórii Zlatej mince získali ocenenie OBJAV roka produkty spoločností
Poštová banka a Uniqa."

"Sme radi, že si Zlatá minca získava z roka na rok vyšší kredit," povedal zástupca generálneho partnera,
predseda predstavenstva OVB Allfinanz Jaroslav Vonkomer. "Pre stovky tisíc našich klientov starostlivo
vyberáme najvhodnejšie finančné produkty. Verím, že našim spolupracovníkom môže pri orientácii
pomôcť aj výber poroty Zlatej mince."
Výsledky hlasovania odbornej poroty, špeciálna kategória OBJAV roka :
Poštová banka, Neviazaný termínovaný vklad
Allianz - Slovenská poisťovňa, Život Premium
Prvá stavebná sporiteľňa, Sporenie SENIOR EXTRA
Uniqa, Domov & Šťastie
Výsledky hlasovania odbornej poroty Zlatá minca 2010
Kapitálové životné poistenie
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Život Premium
2. Wüstenrot poisťovňa, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok s daňovým zvýhodnením
3. AXA, Tradičné životné poistenie
Investičné životné poistenie
1. Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok a Allianz - Slovenská
poisťovňa, Invest Plus
2. AXA, Comfort Exclusive
Detské životné poistenie
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička
2. Generali Slovensko poisťovňa, Kapitálové životné poistenie SLNIEČKO
3. AXA, Detské investičné životné poistenie Lienka
Úrazové poistenie
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie
2. AXA, Rodinné úrazové poistenie
3. Wüstenrot poisťovňa, Poistenie úrazu a zodpovednosti a Uniqa, Úraz & Starostlivosť
Poistenie domácností
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov"
2. Uniqa, Domov & Šťastie
3. Generali Slovensko Poisťovňa, Moje BÝVANIE
Poistenie nehnuteľností
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov"
2. Uniqa, Domov & Šťastie
3. Generali Slovensko Poisťovňa, Môj BYT a KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov
Cestovné poistenie
1. Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie on-line
2. Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov
3. Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS
PZP motorových vozidiel
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie
2. Union poisťovňa, PZP s Garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča
3. Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie
Havarijné poistenie
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie
2. Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOŽOLÍK

3. Union poisťovňa, Poistenie motorového a prípojného vozidla s 0% spoluúčastou
Poistenie podnikania
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov
2. Generali Slovensko Poisťovňa, Pro-Fi
3. QBE Insurance (Europe) Limited, Poistenie manazmentu (D&O)
Doplnkové dôchodkové sporenie
1. AXA, Doplnkové dôchodkové sporenie
2. ING Tatry-Sympatia, Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry - Sympatia
3. Aegon, Doplnkové dôchodkové sporenie
Zdravotné poistenie
1. Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie
2. Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie
Stavebné sporenie
1. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Rodinné stavebné sporenie
2. Prvá stavebná sporiteľňa, Sporenie SENIOR EXTRA
3. ČSOB, Stavebné sporenie Profit
Bankové účty
1. mBank, Bežný účet mKonto
2. VÚB, Flexiúčet
3. ČSOB, Balík ČSOB Pohoda
Termínované vklady
1. Poštová banka, Neviazaný termínovaný vklad
2. VÚB, Flexivklad
3. mBank, mVKLAD
Elektronické bankovníctvo
1. Tatrabanka, Internet banking
2. VÚB, Internet banking
3. mBank, Internetbanking mBank
Debetné karty
1. VÚB, Maestro Dobrý anjel
2. mBank, VISA Classic
3. Slovenská sporiteľňa, VISA Electron
Kreditné karty
1. mBank, mKREDITKA
2- UniCredit Bank, Diners Club White
3. VÚB, MasterCard original+
Spotrebiteľské úvery
1. Slovenská sporiteľňa, Spotrebný úver na Čokoľvek
2. VÚB, Flexipôžička
3. Tatrabanka, Bezúčelový úver
Úvery na bývanie
1. VÚB, Flexihypotéka
2. UniCredit Bank, Hypoúver s klesajúcou maržou
3. Slovenská sporiteľňa, Úver na bývanie
Podnikateľské úvery
1. VÚB, Profiúver a 1. ČSOB, Malý investičný úver
2. Tatrabanka Business, Úver Expres
Podnikateľské účty
1. Tatrabanka, TatraBusiness
2. VÚB, Flexibiznis účet
3. UniCredit Bank, Biznis Champion a Biznis Champion Plus
Investíčne bankovníctvo
1. Privatbanka, Privatbanka Wealth Management (PWM)
2. J&T Banka ,Termínovaný vklad od 10 000 eur
3. Pioneer Investments, RYTMUS - program pravidelného investovania (inovovaný)
Nákup na splátky
1. Cetelem, Nákup na splátky ONLINE
2. Home Credit, Nákup na splátky od Home Creditu
3. Consumer Finance Holding, Quatro - nákup na splátky
Financovanie kúpy motorových vozidiel
1. VÚB, Flexipôžička na kúpu auta
2. VÚB Leasing, Auto na tretiny
3. Volkswagen Finančné služby Slovensko, Škoda Financie (zahŕňa Škoda leasing, Škoda kredit, Škoda
poistenie)
Leasing pre podnikateľov
1. VÚB Leasing, Operatívny lízing technológií

2. Volkswagen Finančné služby Slovensko, Operatívny leasing
3. Tatra Leasing, Operatívny leasing
Eurové peňažné fondy
1. AM SLSP, SPORO Eurový peňažný fond
2. AXA, AXA EUR KONTO
3. Pioneer Investments, Euro Short Term
Eurové dlhopisové fondy
1. Pioneer Investments, Euro Strategic Bond
2. Pioneer Investments, Euro High Yield
3. VÚB AM, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond a Dexia Asset Management, Dexia Bonds Euro
Fondy fondov
1. Pioneer Investments, Global Defensive
2. AXA, AXA Selection fondy
3. ČSOB Asset Management, ČSOB Rastový o.p.f.
Globálne akciové fondy
1. KBC (ČSOB), KBC Equity Fung World
2. Pioneer Investments, Global Select
3. Pioneer Investments, Global Diversified Equity 130/30 a ČP Invest Fond ropného a energetického
průmyslu
Akciové fondy – rozvíjajúce sa trhy
1. Pioneer Investments, Emerging Markets Equity
2. Pioneer Investments, Emerging Europe and Mediterranean Equity
3. ING, ING International Višegrádsky akciový fond
Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy
1. Pioneer Investments, Emerging Markets Bond
2. AXA, AXA CEE Dlhopisový fond
3. Dexia Asset Management Dexia Bonds Emerging Markets
Zmiešané fondy
1. VÚB AM, VÚB AM Vyvážený Rastový Fond
2. Pioneer Investments, Global Flexible a CQATRG, C -QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI
Členovia odbornej porty Zlatá minca 2010
(hlasovanie bolo uzavreté 17. novembra 2010)
Banci Zdenko, Univerzálna maklérska spoločnosť, Jindřich Bardon, Median SK, Csernák Peter, Pravda,
Čonka Marek, oPeniazoch.sk, Čunočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet
Hypoték, Doktor Vladislav, Hospodárske noviny, Dragula Patrik, Pelikán.sk, Dudáš Marek,
Superpoistenie, Ďurček Adrián, Jednota Bratislava, Faith Ondrej, Medical & Financial Consulting, Fekete
Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná
komora, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava,
Hornáčeková Ružena, Nový pokrok, Hrvolová Barbora, Eurobiznis, Hvozdovičová Jana, Sme, Ivanička
Michal, Crossline, Ješko Vladimír, GoodWill, John Alexandra, Finančník.sk, Jurigová Daniela, Rádio
Expres, Kačalka Ľuboslav, Investujeme.sk, Kavický Radovan, mSolutions, Kleman Roman, RenaCo,
Kmeť Alexander, Hypocentrum, Krajmerová Eva, Firma/Siesta Slovakia, Králiková Helena,
Vydavateľstvo Tempo, Kullová Zuzana, FinWeb, Kvasňovský Kamil, Maklérska poisťovacia spoločnosť,
Kvašňovský Richard, TASR, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macko Ondrej, PC Revue,
Makarová Xenia, eTrend, Nagyová Valéria, GoodWill, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská
Bystrica, Nemeš Marián, Winterian, Patzelt Rastislav , Efcon, Penz Ivan, Universal maklérsky dom,
Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov, Petrušková Gabriela, Maxima Brokers, Porubský Juraj, Forbes
Slovensko, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Scherhaufer Roman, European
Investment Centre, Schmidt Robert, OVB Allfinanz Slovensko, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita
Bratislava, Stanislav Maroš, Fincentrum, Šimko Peter, Poistenie.sk, Tomaškovič Jozef, Brasco,
Trebunová Lenka, AWD, Tytykalová Halka, Sme, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter,
Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners,
Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Záborský Ján, Trend, Znášik Ivan, Slovenská
asociácia správcovských spoločností, Žilovec Daniel, Finančné centrum

Späť na obsah

67. Zlatá minca 2010: Opäť jasná dominancia Allianzu, najúspešnejšou bankou je
VÚB
[Téma: Ekonomická univerzita; investujeme.sk; 25/11/2010; Ľuboslav Kačalka]
Ľuboslav Kačalka
Rovnako ako vlani, aj v aktuálnom ročníku súťaže finančných produktov Zlatá minca výrazne dominovala
Allianz – Slovenská poisťovňa. Z desiatich poistných kategórií si odnáša 9 zlatých mincí a jednu

striebornú. To však neznamená, že líder poistného trhu dokáže ponúknuť najlepší produkt pre každého
klienta.
Už vlani sme na Investujeme.sk hodnotili výraznú dominanciu Allianzu s rezervou: "Produktovo dokáže
Allianz zaujať: poisťuje riziko terorizmu či nehnuteľnosti v záplavových oblastiach, pri PZP ušetrí
zodpovedný vodič tým, že si zvolí spoluúčasť. Napriek tomu všetkému: myslieť si, že 10 produktov ASP
je zhodne najlepších na trhu, môže iba poisťovací sprostredkovateľ po intenzívnom motivačnom školení.
A predsa to povedala aj porota... Nezávislosť 58 člennej poroty zloženej z novinárov, analytikov,
maklérov a akademikov (v ktorej malo zastúpenie aj Investujeme.sk) je pritom len ťažko spochybniteľná.
Reálnejšie sa javí, že Allianz dokáže svoje produkty jednoducho lepšie odkomunikovať... V tomto má
nad ostatnými posťovňami naozaj navrch."
Ani s ročným odstupom niet na tejto myšlienke čo meniť. Dodajme, že v tomto roku tvorilo odbornú
porotu 59 ekonomických novinárov, finančných sprostredkovateľov a akademikov. Každý mohol udeliť v
jednej kategórii 3, 2 a 1 bod, víťaz tak mohol získať maximálne 179 bodov. Ani v jednej kategórii však
víťazná inštitúcia nezískala cez 100 bodov – potvrdzuje to, že držitelia "zlatých mincí" až tak
jednoznačnú podporu celej poroty nemali. Navyše, porotcovia spravidla hlasovali len v kategóriách, ktoré
poznali, najmä pri fondoch to bola zhruba tretina arbitrov. Aj preto Investujeme.sk zverejňuje výsledky
hlasovania odbornej poroty s počtom získaných bodov – čitateľ tak získa lepší prehľad o rozdiele medzi
jednotlivých produktmi v rebríčku – teda či produkt jednoznačne dominoval, alebo zvíťazil na základe
niekoľkých hlasov navyše.
Pri sledovaní výsledkov si treba uvedomiť, že kvalitných produktov je na trhu viac ako zlatých,
strieborných či bronzových mincí. A teda aj produkt bez ocenenia môže slúžiť spotrebiteľovi k plnej
spokojnosti. Zabúdať netreba ani na individuálne potreby klienta. A tie nedokáže zohľadniť všeobecný
rebríček, ale skôr kvalitný sprostredkovateľ alebo poradca. Predseda predstavenstva generálneho
partnera súťaže spoločnosti OVB Allfinanz Jaroslav Vonkomer si myslí, že takáto súťaž môže pomôcť aj
ich agentom. "Sme radi, že si Zlatá minca získava z roka na rok vyšší kredit. Pre stovky tisíc našich
klientov starostlivo vyberáme najvhodnejšie finančné produkty. Verím, že našim spolupracovníkom môže
pri orientácii pomôcť aj výber poroty Zlatej mince."
Prečítajte si:
Zlatá minca 2009: Dominancia Allianz SP, VÚB a Pioneer Investments
Zlatá minca 2009: Naozaj je Allianz bezkonkurenčný?
Bankou roka 2010 je opäť VÚB, poisťovniam kraľuje Allianz SP
Ako hlasovala porota?
"Keď som minulý rok povedal, že výsledky sú zaujímavé, neočakával som, že v ďalšom roku budú ešte
zaujímavejšie," hovorí Jiří Ščobák, konateľ spoločnosti Media Projekt Agency, ktorá súťaž Zlatá minca
organizuje. "Vôbec po prvýkrát v histórii súťaže zvíťazili vo svojich kategóriách produkty spoločností
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, ČSOB, Poštová banka (v novej kategórii Termínované vklady) a
Cetelem. Po prvýkrát v histórii sa na stupne víťazov dostali fondy spoločnosti ČP Invest a CQATRG, po
prvýkrát za šesť rokov sa na stupne víťazov v kategórii klasických bankových produktov (a hneď dvoma
druhými miestami) dostala UniCredit Bank. Allianz – Slovenská poisťovňa je s deviatimi prvými miestami
z desiatich stále s odstupom najúspešnejšou poisťovňou, o jedno prvé miesto sa však v kategórii
Investičné životné poistenie delí s Wüstenrot poisťovňou. Poisťovňa Union sa po ročnej prestávke vrátila
na prvé miesto v cestovnom poistení a súčasne obhájila prvenstvo v zdravotnom poistení. VÚB banka je
s tromi prvými a piatimi druhými miestami najúspešnejšou bankou a suverénne obhájila prvenstvo s
debetnou kartou Maestro Dobrý anjel. Slovenská sporiteľňa obhájila prvenstvo v Spotrebných úveroch,
mBank taktiež obhájila prvenstvo s mKreditkou a navyše vybojovala prvé miesto v kategórii bankových
účtov. Po ročnej prestávke sa na prvé miesto v kategórii Investičné bankovníctvo vrátila Privatbanka.
Štyri prvé miesta si v kategórii fondov odniesla spoločnosť Pioneer Investments."
Kapitálové životné poistenie
Allianz - Slovenská poisťovňa, Život Premium 67
Wüstenrot poisťovňa, Životné poistenie pre zdravie a dôchodok s daňovým zvýhodnením 5
AXA, Tradičné životné poistenie 26
Amslico AIG Life, Global Garant 25
Union poisťovňa, Kapitálové životné poistenie Život Plus 21
Investičné životné poistenie
Wüstenrot poisťovňa, Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok 53
Allianz - Slovenská poisťovňa, Invest Plus 53
AXA, Comfort Exclusive 34
Generali Slovensko poisťovňa, Dynamik Plus 21
Union poisťovňa, Investičné životné poistenie - variabilny životný plán Flexi Life 19
Detské životné poistenie
Allianz - Slovenská poisťovňa, Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička 70
Generali Slovensko poisťovňa, Kapitálové životné poistenie SLNIEČKO 33
AXA, Detské investičné životné poistenie Lienka 23
Wüstenrot poisťovňa, Poistenie detí a štúdia 21
KOOPERATIVA poisťovňa, Dukátik 20
Úrazové poistenie
Allianz - Slovenská poisťovňa, Miliónové poistenie 45

AXA, Rodinné úrazové poistenie 39
Wüstenrot poisťovňa, Poistenie úrazu a zodpovednosti 37
Uniqa, Úraz & Starostlivosť 37
Generali Slovensko Poisťovňa, Úrazové poistenie FIT 19
Cestovné poistenie
Union poisťovňa, Celoročné cestovné poistenie on-line 80
Allianz - Slovenská poisťovňa, Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov 66
Európska cestovná poisťovňa, Komplexné cestovné poistenie EURO ročné PLUS 30
Uniqa Cestovanie & Sloboda 19
Generali Slovensko Poisťovňa, Svetobežník 16
Poistenie domácností
Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov" 73
Uniqa, Domov & Šťastie 50
Generali Slovensko Poisťovňa, Moje BÝVANIE 36
KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov 35´
Aegon, DOM KOMPLET - ideálna kombinácia poistení (novinka) 21
Poistenie nehnuteľností
Allianz - Slovenská poisťovňa, Produkt "Môj domov" 59
Uniqa, Domov & Šťastie 42
Generali Slovensko Poisťovňa, Môj BYT 25
KOOPERATIVA poisťovňa, Bezstarostný domov 25
Wüstenrot poisťovňa, Komplexné poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu (po
úpravách platných od 1.11.2010) 23
PZM motorových vozidiel
Allianz - Slovenská poisťovňa, Modré povinné zmluvné poistenie 58
Union poisťovňa, PZP s Garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča 55
Wüstenrot poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie 43
KOOPERATIVA poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie 33
Generali Slovensko Poisťovňa, Povinné zmluvné poistenie AUTOMATIK+ 28
Havarijné poistenie
Allianz - Slovenská poisťovňa, Havarijné poistenie 52
Generali Slovensko Poisťovňa, AUTOŽOLÍK 39
Union poisťovňa, Poistenie motorového a prípojného vozidla s 0% spoluúčastou 37
Uniqa, Auto & Voľnosť - KASKO 36
Wüstenrot poisťovňa, POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL pre prípad havárie, krádeže a živelnej
udalosti – komplexné a čiastočné KASKO 32
Bankové účty
mBank, Bežný účet mKonto 57
VÚB, Flexiúčet 56
ČSOB, Balík ČSOB Pohoda 31
Tatrabanka, Tatra Personal 29
Slovenská sporiteľňa, Osobný účet 27
Elektronické bankovníctvo
Tatrabanka, Internet banking 67
VÚB, Internet banking 49
mBank, Internetbanking mBank 47
Slovenská sporiteľňa, Internetbanking 37
ČSOB, ČSOB Internetbanking "24" 27
Debetné karty
VÚB, Maestro Dobrý anjel 62
mBank, VISA Classic 28
Slovenská sporiteľňa, VISA Electron 22
Tatrabanka, VISA Electron súkromná 20
UniCredit Bank, VISA Infinite 16
Kreditné karty
mBank, mKREDITKA 38
UniCredit Bank, Diners Club White 27
VÚB, MasterCard original+ 26
ČSOB, ČSOB Kreditná karta 17´
Slovenská sporiteľňa, VISA Classic 15
Spotrebiteľské úvery
Slovenská sporiteľňa, Spotrebný úver na Čokoľvek 72
VÚB, Flexipôžička 64
Tatrabanka, Bezúčelový úver 18
ČSOB, ČSOB Spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou 15´
Consumer Finance Holding, Slovenská požičovňa - Najľahšia pôžička 11
Úvery na bývanie

VÚB, Flexihypotéka 57
UniCredit Bank, Hypoúver s klesajúcou maržou 49
Slovenská sporiteľňa, Úver na bývanie 47
ČSOB, ČSOB Hypotéka 41
Tatrabanka, Hypotéka 20
Stavebné sporenie
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Rodinné stavebné sporenie 98
Prvá stavebná sporiteľňa, Sporenie SENIOR EXTRA 96
ČSOB, Stavebné sporenie Profit 52
Termínované vklady
Poštová banka, Neviazaný termínovaný vklad 58
VÚB, Flexivklad 45
mBank, mVKLAD 41
VÚB, Garantovaný vklad 17
Slovenská sporiteľňa, Termínovaný vklad 14
Eurové peňažné fondy
AM SLSP, SPORO Eurový peňažný fond 29
AXA, AXA EUR KONTO 24
Pioneer Investments, Euro Short Term 23
Prvá penzijná, Peňažný o.p.f. Koruna 19
IAD Investments, IAD depozitné konto, o.p.f. 17
Eurové dlhopisové fondy
Pioneer Investments, Euro Strategic Bond 35
Pioneer Investments, Euro High Yield 20
VÚB AM, VÚB AM Konvergentný fond 14
Dexia Asset Management, Dexia Bonds Euro 14
ING, ING International (II) Slovenský dlhopisový fond 13
Fondy fondov
Pioneer Investments, Global Defensive 31
AXA AXA, Selection fondy 24
ČSOB Asset Management, ČSOB Rastový o.p.f. 20
Tatra Asset Management, TAM-StrategicFund 17
ČSOB Asset Management, ČSOB Vyvážený o.p.f. 11
Globálne akciové fondy
KBC (ČSOB), KBC Equity Fung World 16
Pioneer Investments, Global Select 15
Pioneer Investments, Global Diversified Equity 130/30 9
ČP Invest, Fond ropného a energetického průmyslu 9
AM SLSP, Globálny akciový fond fondov 8
Akciové fondy – rozvíjajúce sa trhy
Pioneer Investments, Emerging Markets Equity 20
Pioneer Investments, Emerging Europe and Mediterranean Equity 18
ING, ING International Višegrádsky akciový fond 17
AXA, AXA CEE Akciový fond 14
Pioneer Investments, Indian Equity 10
Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy
Pioneer Investments, Emerging Markets Bond 31
AXA, AXA CEE Dlhopisový fond 19
Dexia Asset Management, Dexia Bonds Emerging Markets 18
Erste -Sparinvest, ESPA Bond Emerging – Markets 11
Alico Funds Central Europe, Český konzervativní o.p.f. 6
Zmiešané fondy
VÚB AM, VÚB AM Vyvážený Rastový Fond 21
Pioneer Investments, Global Flexible 18
CQATRG, C -QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 18
ČP Invest, Zlatý fond 17
Alico Funds Central Europe, Optimal Balanced o.p.f. 15
Financovanie kúpy motorových vozidiel
VÚB, Flexipôžička na kúpu auta 31
VÚB Leasing, Auto na tretiny 27
Volkswagen Finančné služby Slovensko, Škoda Financie (zahŕňa Škoda leasing, Škoda kredit, Škoda
poistenie) 21
Tatra Leasing, Finančný leasing 15
VÚB Leasing, Auto na polovicu 10
Leasing pre podnikateľov
VÚB Leasing, Operatívny lízing technológií 34
Volkswagen Finančné služby Slovensko, Operatívny leasing 26

Tatra Leasing, Operatívny leasing 19
ČSOB Leasing, Operatívny lízing 13
UniCredit Leasing Slovakia, Business Leasing 11
Zdravotné poistenie
Union zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie 74
Dôvera zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie 66
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotné poistenie 36
Uniqa, Zdravie & Hodnota 33
Nákup na splátky
Cetelem, Nákup na splátky ONLINE 42
Home Credit, Nákup na splátky od Home Creditu 40
Consumer Finance Holding, Quatro - nákup na splátky 38
Doplnkové dôchodkové sporenie
AXA, Doplnkové dôchodkové sporenie 55
ING Tatry-Sympatia, Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia 49
Aegon, Doplnkové dôchodkové sporenie 32
ING Tatry-Sympatia, Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry – Sympatia 24
DDS Stabilita, Doplnkové dôchodkové sporenie 14
Podnikateľské účty
Tatrabanka, TatraBusiness 36
VÚB, Flexibiznis účet 35
UniCredit Bank, Biznis Champion a Biznis Champion Plus 23
Slovenská sporiteľňa, SPORObusiness - bežný účet 21
ČSOB, ČSOB Podnikateľské konto KOMPLET 20
Podnikateľské úvery
VÚB, Profiúver 30
ČSOB, Malý investičný úver 30
Tatrabanka, BusinessÚver Expres 20´
Slovenská sporiteľňa, Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov 18
VÚB, Profihypotéka 10
Investičné bankovníctvo
Privatbanka, Privatbanka Wealth Management (PWM) 42
J&T Banka, Termínovaný vklad od 10 000 eur 37
Pioneer Investments, RYTMUS - program pravidelného investovania (inovovaný) 31
ČSOB, Menový swap 14
Tatrabanka, Cenné papiere 10
Poistenie podnikania
Allianz - Slovenská poisťovňa, Komplexné poistenie malých podnikateľov 61
Generali Slovensko Poisťovňa, Pro-Fi 28
QBE Insurance (Europe) Limited, Poistenie manazmentu (D&O) 19
Uniqa, Majetok & Efekt 18
KOOPERATIVA poisťovňa, Profesionál 14
Členovia odbornej porty Zlatá minca 2010
Banci Zdenko , Univerzálna maklérska spoločnosť, Bardon Jindřich , Median SK, Csernák Peter, Pravda,
Čonka Marek , oPeniazoch.sk, Čunočka Ján, MBI Marketingberatung International, Danko Oliver, Svet
Hypoték, Doktor Vladislav, Hospodárske noviny, Dragula Patrik, Pelikán.sk, Dudáš Marek,
Superpoistenie, Ďurček Adrián, Jednota Bratislava, Faith Ondrej, Medical & Financial Consulting, Fekete
Imrich, Slovenská kancelária poisťovateľov, Gunišová Bibiána, Slovenská obchodná a priemyselná
komora, Hadzima Pavol, Winners Group, Harumová Anna, Ekonomická univerzita Bratislava,
Hornáčeková Ružena, Nový pokrok, Hrvolová Barbora, Eurobiznis, Hvozdovičová Jana, Sme, Ivanička
Michal, Crossline, Ješko Vladimír, GoodWill, John Alexandra, Finančník.sk, Jurigová Daniela, Rádio
Expres, Kačalka Ľuboslav, Investujeme.sk, Kavický Radovan, mSolutions, Kleman Roman, RenaCo,
Kmeť Alexander, Hypocentrum, Krajmerová Eva, Firma/Siesta Slovakia, Králiková Helena,
Vydavateľstvo Tempo, Kullová Zuzana, FinWeb, Kvasňovský Kamil, Maklérska poisťovacia spoločnosť,
Kvašňovský Richard, TASR, Laznia Marcel, Slovenská banková asociácia, Macko Ondrej, PC Revue,
Makarová Xenia, eTrend, Nagyová Valéria, GoodWill, Nemec Juraj, Univerzita Mateja Bela Banská
Bystrica, Nemeš Marián, Winterian, Patzelt Rastislav, Efcon, Penz Ivan, Universal maklérsky dom,
Peschl Ivan, Slovenská Komora Znalcov, Petrušková Gabriela, Maxima Brokers, Porubský Juraj, Forbes
Slovensko, Révay Andrej, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Scherhaufer Roman, European
Investment Centre, Schmidt Robert, OVB Allfinanz Slovensko, Sivák Rudolf, Ekonomická univerzita
Bratislava, Stanislav Maroš, Fincentrum, Šimko Peter, Poistenie.sk, Tomaškovič Jozef , Brasco,
Trebunová Lenka, AWD, Tytykalová Halka, Sme, Végh Viliam, Garančný fond investícií, Világi Peter,
Medical & Financial Consulting, Vilém Miroslav, Podnikám.sk, Vitkovský Róbert, FinCo&Partners,
Vokorokosová Renáta, Ekonomická fakulta TU Košice, Záborský Ján, Trend, Znášik Ivan, Slovenská
asociácia správcovských spoločností, Žilovec Daniel, Finančné centrum.
Hlasovanie bolo uzavreté 17. novembra 2010. Člen odbornej poroty vyberá tri najlepšie produkty v

kategórii. Prvý produkt obdrží 3 body, druhý 2, tretí 1 bod. Člen odbornej poroty nemusí hlasovať v
kategórii, ktorú nepozná.
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68. Naša práca vyžaduje neustále štúdium
[Téma: Ekonomická univerzita; Nitrianske noviny; 29/11/2010; 47/2010; s.: 10; Na vysokých školách;
Redakcia]
Ing. Jana Péliová. phd. Prodekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Študenti jej dávajú veľa energie a inšpirácie. Ako sama tvrdí, práca s mladými ľuďmi vyžaduje celého
človeka. Prodekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing.Jana
Péliová, PhD.
Ako by ste nám bližšie charakterizovali Národohospodársku fakultu EU? Aké uplatnenie majú študenti v
praxi po jej absolvovaní?
-NHF ponúka študijné programy širokého spektra ekonomickej vedy. Približne polovica študentov
študuje ekonómiu a hospodársku politiku a druhá polovica študuje programy zamerané na oblasť financií
a bankovníctva. Viaceré tieto programy sú na Slovensku jedinečné. Práve vďaka týmto pestrým
študijným programom sú absolventi NHF úspešní v štruktúrach štátnej a verejnej správy(mnohí bývalí
ministri financií a guvernéri sú absolventmi NHF) a tiež zastávajú vysoké manažérske posty v bankách,
poisťovniach či výrobných podnikoch.
Aké nové študijné programy ste otvorili v posledných rokoch na vašej fakulte? Je z vášho pohľadu o túto
fakultu záujem zo strany študentov?
- Nová globalizovaná doba prináša výzvy aj v oblasti vzdelávania. Na fakulte sa snažíme držať krok s
významnými európskymi a svetovými univerzitami. V tomto akademickom roku sme zaviedli povinnosť
pre študentov absolvovať aspoň jeden predmet v cudzom jazyku, aby sa ľahšie umiestnili na trhu a mohli
tiež úspešne študovať časť svojho štúdia v zahraničí. S podporou vedenia univerzity sme spustili
štúdium s Nothingham Trent University (Veľká Británia) z Medzinárodných financií. Tieto zmeny
študentov zaujali a napriek menším populačným ročníkom záujem o štúdium na NHF vysoko prevyšuje
naše kapacitné možnosti.
Pani prodekanka, prečo ste sa vy rozhodli pre pôsobenie na univerzite? V čom je podľa vás táto práca
špecifická a inšpiratívna?
- Už počas štúdia ma zaujímali nielen vonkajšie prejavy ekonomických procesov, ale aj to, čo sa za nimi
skrýva, prečo sa veci dejú práve tak, ako sa dejú. Po skončení štúdia som sa rozhodla pokračovať v
štúdiu a zároveň som sa začala venovať práci so študentmi. Je to práca s mladými ľuďmi, a preto si
vyžaduje celého človeka. Študenti mi dávajú veľa energie a inšpirácie. Na druhej strane si to vyžaduje
neustále štúdium.
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69. Od Hlavy po Päty inovatívny
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 24/11/2010; 48/2010; s.: 19; Marketing; Mária Dzureková]
? 24.11.2010 - ZDROJ - Mária Dzureková, Stratégie ? Efektívnu formu brainstormingu, recruitmentu a
brand buildingu v jednom predstavil nový projekt pre študentov s názvom ČSOB HlavaPäta. Kde hľadať
nové nápady a riešenia? Ako a kde nájsť vhodných kandidátov na potenciálnych zamestnancov? Ako
osloviť túto cieľovú skupinu a posilniť v nej svoju značku? Odpoveďou na tieto otázky môže byť projekt
ČSOB HlavaPäta, ktorý zorganizovala ČSOB Finančná skupina (ČSOB FS) v spolupráci so vzdelávacou
neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko (JASR). Nový projekt pre študentov skloňoval
najmä slová ako kreativita, inovatívnosť, interaktivita či cielenosť. Win-win Cieľom projektu ČSOB
HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady je podporiť kreativitu mladých ľudí, schopnosti
myslieť inovatívne, rozvoj tímovej spolupráce a prezentačných zručností. "Zamerali sme sa pritom na
študentov vysokých škôl alebo univerzít, ktorých štúdium sa zameriava na oblasť financií, bankovníctva,
či príbuzných odborov. Snažili sme sa docieliť win-win situáciu. Aby z projektu benefitovali nielen
samotní študenti, ale aj ČSOB FS v podobe hodnotných nápadov, identifikácie kvalitných mladých ľudí,
ktorých by finančná skupina niekedy v budúcnosti možno chcela prijať do radov svojich zamestnancov,"
približuje zámer projektu Viera Konová, manažérka Oddelenia internej komunikácie a CSR. Ide teda o

akúsi formu pre-recruitmentu a outsourcing sviežich, nezaujatých, ale pritom relevantných nápadov.
Projekt je zaujímavý aj tým, že sa študenti vzdelávajú účinnou formou "learning by doing" a zároveň aj
prepojením vzdelávania s praxou, priamo odborníkmi a ľuďmi z ČSOB FS. Spoločnosť tak získava
kontakty do databázy, vytvára vzťah a buduje imidž firmy, ktorej záleží na kvalitnom vzdelávaní a
študentov vníma ako svoju budúcnosť. "Upútalo nás tiež to, že ide, podľa mňa, o zaujímavejší projekt,
ako je napr. poskytovanie zahraničných štipendií, ktoré je síce pre študentov atraktívne, ale stáva sa, že
sa študenti rozhodnú ostať v zahraničí dlhšie alebo sa dokonca nevrátiť do krajiny. Naším cieľom je však
získať talentovaných študentov, ich nápady a inovatívny prístup pre svoje aktuálne potreby. Máme
záujem hľadať talenty a poskytnúť im aj možnosť uplatniť sa na Slovensku," dodala Konová. 12 hodín
kreativity Keďže išlo o vysoko cielený projekt s jasným zameraním, bol určený výlučne pre študentov 5.
ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Projekt mal dve fázy. Prvá, náborová zahŕňala jeho
oficiálne predstavenie na pôde EU za účasti top manažérov ČSOB FS a zástupcov JASR, ktoré
následne odštartovalo online registrácie záujemcov. Zo všetkých prihlásených bolo vybratých 60
študentov, ktorých organizátori rozdelili do 20 kreatívnych tímov. Druhou fázou bol samotný event a
priebeh súťaže. Mal formu interaktívneho intenzívneho 12-hodinového workshopu. "Po úvodných
teambuildingových aktivitách sme študentom oznámili zadanie, na ktorého riešenie mali limitovaný čas."
Ako vhodný a výhodný námet zadania pre súťažné tímy poslúžila súčasná situácia na bankovom trhu,
už dlhšie charakteristická nízkymi úrokovými sadzbami z pohľadu klientov, aj komerčných bánk. Bankám
preto často chýba nástroj, ako získať prostriedky klientov práve k nim, do ich depozít, čo je pre ne však
veľmi dôležité jednak z dôvodu udržania vyváženého pomeru aktív a pasív, ale aj pre zabezpečenie
vyžadovanej likvidity banky. "Úloha teda znela jasne: Ako presvedčiť/pritiahnuť klientov ku vkladom a
ako ich motivovať na pravidelné sporenie práve v našej banke?" Počas celého workshopu bola
zabezpečená intenzívna komunikácia a konzultácia študentov so zamestnancami ČSOB FS, ktorí boli
akýmisi supervízormi. "Ich úlohou nebolo študentom riešenia podsúvať, ale skôr diskusiu v týmoch
facilitovať a motivovať ich na výber jedného riešenia, ktoré bolo nutné pripraviť aj do formy ppt
prezentácie a stručného biznis plánu. Po skončení tímovej práce konzultanti vyplnili stručné hodnotiace
dotazníky, ktoré tvorili 10 % z celkového hodnotenia." Hodnotenie prebiehalo vo dvoch paralelných
semifinálových kolách, troch víťazov určilo finále. Porota zložená z top manažérov ČSOB FS sa
zameriavala na obsah podnikateľského plánu (30 %), kreativitu a inovatívnosť riešenia (30 %),
aplikovateľnosť riešenia (20 %) a jeho prezentáciu (10 %). Akademický kanál Mediálna podpora
prebehla len v obmedzenej miere, formou tlačového PR. Ťažiskom komunikácie sa totiž stala práve
akademická pôda univerzity. "Vzhľadom na to, že sme prvú súťaž v rámci projektu zacielili na študentov
5. ročníkov EU v Bratislave, komunikovali sme primárne kanálmi, ktorými sme ich mohli podchytiť.
Využili sme najmä internetovú komunikáciu na webových stránkach JASR, ČSOB, EU a študentského
parlamentu a, samozrejme, Facebook. Komunikovali sme priamo s pedagógmi EU a zástupcovia JASR
predstavovali projekt na prednáškach EU. Taktiež boli použité aj klasické formy propagácie (plagáty,
letáky, oznamy na EU a vysokoškolských internátoch). "Dôležitosť komunikácie však pripisujeme najmä
osobnému kontaktu, preto sme s JASR pripravili 11. októbra priamo na pôde EU podujatie, na ktorom
sme za účasti generálneho riaditeľa, dvoch členov predstavenstva ČSOB a rektora EU študentom
projekt predstavili a následne začali vzájomnú diskusiu." Štart tradície? Projekt sa stretol so záujmom
prevyšujúcim očakávania. "Vzhľadom na to, že sme na trh uviedli nový projekt a novú značku pre
vysokoškolských študentov, bezprostredne po prvej súťaži ho hodnotíme veľmi pozitívne. Značný
záujem študentov sa prejavil už krátko po predstavení projektu na EU. Deň nato sme mali 40
prihlásených, pričom maximálny počet súťažiacich bol 60." Vhodným motivátorom boli zrejme aj ceny,
ktoré dotvárali myšlienku projektu a zapadali do jeho konceptu. Preto okrem praktických hmotných cien
víťazi získali aj možnosť stáže v samotnej banke, či v redakcii partnera projektu Stratégiách a vstupenky
na Zlatý klinec 2011. Na tohtoročný úspech by ČSOB FS rada nadviazala aj v budúcnosti a kontinuálne
rozvíjala tradíciu tohto konceptu. "V budúcom roku plánujeme zorganizovať obdobné súťaže v apríli v
Banskej Bystrici a v októbri v Košiciach. Ďalšie zlepšenia projektu, zintenzívnenie jeho komunikácie a
prípadné zmeny zvážime."
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70. 11. september diplomacie?
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 21: 50; 29/11/2010; Správy a komentáre; Ľ. Huďo]
MODERÁTOR: Marta Jančkárová
HOSTIA: František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Marta Jančkárová, moderátorka: "Internetová stránka Wikileaks napriek vyhrážkam a hackerským
útokom zverejnila tajnú americkú diplomatickú korešpondenciu. Ide o dôvernú komunikáciu
zastupiteľských úradov USA po celom svete. Pritom je to iba prvá časť zo štvrť milióna tajných depeší,
ktoré bude Wikileaks umiestňovať na internet počas nasledujúcich mesiacov."
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Server Wikileaks vyvolal podľa šéfa talianskej diplomacie Franca Frattiniho 11.
september vo svetovej diplomacii. Celosvetový ohlas a reakcie od Škandinávie cez Blízky východ až po

Čínu svedčia o závažnosti informácií, ktoré okrem internetu zverejnili aj svetové médiá ako Guardian, Le
Monde či New York Times. Zverejnená tajná korešpondencia ukazuje americké veľvyslanectvá ako
globálnu špionážnu sieť, ktorá získava informácie o každom, či už spojencovi, alebo odporcovi. Z tajnej
americkej diplomatickej korešpondencie okrem iného vyplýva, že čínske komunistické vedenie nariadilo
počítačovú sabotáž proti počítačom americkej vlády a jej západných spojencov, Rusko je mafiánsky štát
riadený tajnými službami, Spojené štáty vnímajú svet ako konflikt medzi dvoma superveľmocami, pričom
Európska únia hrá druhotnú úlohu a českí diplomati umožnili Američanom zorganizovať tajný brífing o
Iráne pre členov Európskej únie."
Obrazovka:
Z tajnej americkej diplomatickej korešpondencie
* čínske komunistické vedenie nariadilo počítačovú sabotáž proti počítačom americkej vlády a jej
západných spojencov
* Rusko je mafiánsky štát riadený tajnými službami
* Spojené štáty vnímajú svet ako konflikt medzi dvoma superveľmocami, pričom Európska únia hrá
druhotnú úlohu
* Českí diplomati umožnili Američanom zorganizovať tajný brífing o Iráne pre členov EÚ
Americký minister spravodlivosti Eric Holder vyhlásil, že zverejnené informácie ohrozujú americkú
národnú bezpečnosť."
Natočené:
Eric Holder, minister spravodlivosti USA: "Nie je to rinčanie zbraňami. Pokiaľ sa podarí nájsť kohokoľvek
kto bol zapletený do porušovania amerických zákonov a kto ohrozil majetok a životy občanov,
poženieme ho k zodpovednosti."
**********
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Aj keď americkí diplomati označili v tajnej korešpondencii nemeckého
vicekancelára a šéf Guida Wersterwelleho za príťaž pre nemecko-americké vzťahy, zachoval zmierlivý
prístup."
Natočené:
Guido Westerwelle, nemecký vicekancelár a šéf diplomacie: "Pokiaľ ide o nemecko-americké vzťahy,
môžem vás ubezpečiť, že úzko spolupracujeme v priateľskom duchu s americkou vládou a tak to aj
zostane."
**********
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Zakladateľ serveru Wikileaks Julian Assange zorganizoval z neznámeho miesta
videokonferenciu."
Natočené:
Julian Assange, zakladateľ serveru Wikileaks: "Materiály, ktoré sa chystáme publikovať, zahŕňajú v
zásade všetky závažné problémy súvisiace s každou krajinou sveta."
**********
Ľ. Huďo, redaktor STV: "Podľa internetového portálu nemeckého magazínu Der Spiegel je medzi
zverejnenými tajnými depešami aj 1172 dokumentov z amerického veľvyslanectva v Bratislave."
Pripravil: Ľ. Huďo
Marta Jančkárová, moderátorka: "Únik informácií prostredníctvom Wikileaks, rôzne možné pohľady na
túto tému, to všetko si všimneme aj s naším hosťom Františkom Škvrndom z Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vitajte."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " Dobrý večer."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Pán Škvrnda, sám ste počuli, videli, záujem vyvolávajú okrem iného
nelichotivé hodnotenia najznámejších politikov, či informácia, že americkí diplomati mali príkaz sledovať
vedenie OSN, zbierať dokonca vzorky DNA a podobne. Nakoľko závažné je z vášho pohľadu teda
zverejnenie týchto informácií?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " Bola zverejnená len prvá časť
vecí, ktoré budú ďalej rozmiestňované. Dá sa povedať, že zatiaľ tam nebolo nič také zásadne nového,
čo by umožnilo zmeniť pohľad na americkú diplomaciu. Povedal by som to aj tak, že je to v takej
podobe, že ako v dobrej rodine sa vie, že určité veci sa robia, ale sa o nich nerozpráva. Tak dneska sa
to dostalo do tej roviny, že sa rozpráva o takých veciach, ktoré by nemali byť bežne prístupné, ale zatiaľ
tam nebolo nič zásadne nového, nič zásadne utajovaného."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Z toho čo ste povedali, teda vyplýva, že podľa vás neobstojí
prirovnanie tejto udalosti k 11. septembru v oblasti diplomacie?"

František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " Ja by som povedal, že je to
trochu prehnané tvrdenie. Bolo by možné vidieť dve roviny pohľadu na túto problematiku, prvá je taká
mediálno-politická, že sa niečo deje a budeme o tom rozprávať a druhá by bola odborno-analytická,
spojená s tým, že skutočne by sa museli dôkladne tieto veci preštudovať. Ide o obdobie niekoľkých
rokov, o tisícky dokumentov z rôznych pracovísk, takže možno sa tam niečo dá také zistiť, čo by mohlo
otriasť diplomaciou, ale zatiaľ žiadne zemetrasenie podľa mňa v tejto oblasti nenastane."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Doteraz sa viacerí lídri krajín vyjadrili, že zatiaľ tam tiež v duchu tých
vašich slov nevideli nič natoľko závažné, čo by podľa jedného z nich napríklad nemohol vypátrať aj
menej zdatný novinár prípadne myslia si, že tieto informácie nejako zásadnejšie aspoň zatiaľ teda
neovplyvnia vzťahy medzi jednotlivými krajinami, alebo taliansky politik Berlusconi, o ktorom sa na
Wikileaks píše, že holduje divokým večierkom a je slabý vodca, sa na zverejnených informáciách údajne
zabával. Aké ďalšie reakcie očakávate, ktorých štátov najviac, alebo ktoré si myslíte, že bude zaujímavé
sledovať?"
Obrazovka:
Biely dom v reakcii na zverejnené fakty nariadil vládnym agentúram sprísnenie postupov pri
zaobchádzaní s utajovanými informáciami.
Americké súdnictvo sa bude zaoberať akýmkoľvek porušením zákona, ktoré bude odhalené pri
vyšetrovaní úniku informácií na internetovom portáli Wikileaks.
1172 správ pochádza z americkej ambasády v Bratislave z rokov 2004 až 2010. Zverejnené zatiaľ nie
sú.
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " No ja si myslím, že
najzaujímavejšie bude sledovať rusko-americké vzťahy. Zatiaľ ruský minister zahraničných vecí sa o
tomto vyjadril tak, že je to nejaké zábavné čítanie a že nebudú tomu venovať pozornosť a je rozhodujúce
ako sa voči nim správajú partneri pri vzájomných stretnutiach. Dá sa predpokladať, že väčšina reakcií
bude takáto, pričom nie je vylúčené ak sa objavia nejaké chúlostivé materiály, napríklad ohľadne toho,
že boli ovplyvňované niektoré kruhy, môže to byť spojené s udalosťami, ktoré sa označovali za farebné
revolúcie, kde by sa mohli zverejniť skutočne také chúlostivé informácie, ktoré by znepríjemnili život
politikom v niektorých krajinách a mali by čo robiť aby to dementovali. Ale zatiaľ nič tomu nenasvedčuje,
že by tam bola nejaká, poviem to obrazne, diplomatická alebo mediálna bomba, ktorá zmení pohľad na
problémy."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Čo sa týka Slovenska, tam sme zatiaľ nezaznamenali nejaké
závažnejšie uniknuté informácie, v Česku išlo o výmenu názorov v oblasti protiraketovej obrany. Čo by
vás zaujímalo možno špeciálne v tom našom regióne, čo by bolo závažné?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " No ja si myslím, že Slovensko,
žiaľ musíme to priznať, nehrá tak zásadnú úlohu v amerických plánoch, aby sa tu spriadali nejaké
špeciálne akcie. Myslím si, že chúlostivé by bolo, keby sa skutočne objavili nejaké také veci, ktoré by
súviseli s tým, že nejakí ľudia pracovali v rámci amerických zámerov, že mali za úlohu ovplyvňovať
verejnú mienku alebo takéto čosi a myslím si, že toto sa neobjaví. To by bolo také chúlostivé vo vzťahu
aj k ďalším menším krajinám."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Keď sa na to však predsa len pozrieme z uhla pohľadu tých ktorých
diplomatov, ktorí sú tam povedzme aj citovaní, myslíte si, že pre nich to môže byť predsa len obzvlášť
nepríjemné a môže to mať aj zlé dôsledky?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " No samozrejme nie je možné
vylúčiť aj takúto reakciu. Viete, aj tí diplomati sú v takej pozícii, že ponáhľajú sa občas, urobia veci,
potrebujú to čo najrýchlejšie poslať takúto informáciu a niekedy tam uniknú také veci, ktoré majú
situačný charakter a ktoré by potom možno za niekoľko dní po spoznaní ďalších faktov napísali inakšie,
ale opäť si nemyslím, že by to mal byť nejaký dôvod na to, aby boli niektorí ľudia, ktorí neporušili
vyslovene zákony, alebo nejaké pracovné nariadenia, ako to bolo aj v tom vystúpení amerického
vysokého predstaviteľa ministerstva uvedené, že by to malo nejaké ďalšie konzekvencie."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Dotknime sa teraz internetu, fenoménu ako takého. Dá sa povedať,
že v súčasnosti sa stáva akousi zbraňou, účinnou zbraňou, ktorú je ťažké držať pod kontrolou ešte aj
napriek tomu, že sú určité silné spravodajské zložky, napríklad CIA a podobne?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " Internet je tak zložitá záležitosť,
bezpochyby sa ju snažia spravodajské služby ovplyvniť a nejako mať pod kontrolou, ale je tam toľko
priestoru, že nie je možné všetko ustriehnuť, nie je možné na všetko sa zamerať. Dá sa povedať, že tieto
informácie Wikileaks, čo už je tretí taký väčší balík, ktorý unikol, ukazuje na nejaké nové možnosti

pôsobenia na verejnú mienku. Aké to môže mať dopady, to zatiaľ nepoznať, ale skutočne by to malo
mať aj to poučenie pre mnohých ľudí, že musím si dávať pozor na to, čo podpisujem, čo posielam aby sa
to potom neskoršie nedalo nejakým spôsobom využiť inakšie ako som to ja vtedy myslel."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Na čo sme stále ešte zatiaľ nedostali odpoveď je vlastne ten hlbší
zmysel tých únikov. K čomu to malo celé smerovať? Existujú keď to môžem tak zhrnúť dva základné
názorové tábory, jeden hovorí, že za tým únikom je zrejme niekto, komu už prekážali tie americké
praktiky, ale ten druhý názor je taký trošku konšpiratívny dá sa povedať a síce, že môže ísť o riadený
únik, cez ktorý by podprahovo USA dali vedieť verejnosti určité informácie typu, napríklad o Iráne, o tom,
aké má zbrane, o tom, že Saudská Arábia sa dokonca usiluje, alebo prosí, žiada USA o zásah proti
Iránu a podobne. Takže k čomu sa prikláňate vy?"
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " Ja súhlasím s tými dvomi
hodnoteniami, ja by som to v tomto prípade trochu upresnil, že vidím také tri možnosti dôvodu čo viedli k
úniku informácií. Prvé je také, že určitá skupina ľudí môže byť nespokojná s orientáciou americkej
zahraničnej politiky v posledných rokoch a snaží sa nejakým spôsobom poukázať na veci, ktoré by sa
nemali opakovať. Druhý je už viac konšpiratívny, môže byť spojený s tým, že tieto informácie unikli s
tým, že nie je spokojnosť s politikou prezidenta Obamu, ale tam je problém v tom, že Obama sa viacej
zameriava na riešenie problémov vo vnútornej sfére americkej spoločnosti než v zahraničnej politike. A
tretí výklad je možný aj taký, že skutočne sú to ľudia, ktorí chcú Spojeným štátom nejakým spôsobom
uškodiť. A tie konšpiratívne teórie, no nie je to vylúčené, že sa tým sledujú nejaké ďalšie ciele, uvidíme
aké budú ďalšie kroky a čo sa ešte objaví iného, nového."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Práve tým ďalším krokom, už len na záver, má byť zverejnenie
informácií o Južnej a Severnej Kórei, zhodou okolností zajtra a tu sa tiež ponúka možno taký
konšpiratívny pohľad. Je zbytočné špekulovať o tom načasovaní keďže vieme čo sa tam teraz deje, sú
tam aj cvičenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: " Ja si myslím, že to je už trochu
za hranice takej bežnej špekulácie vzhľadom na to, že pripraviť takýto počet materiálov na publikovanie
je otázka dlhodobej práce, nedá sa to robiť za dva, tri dni, nedá sa reagovať na nejaké vzniknuté napätie
a keby to bola pravda, no tak je to v celkom inej rovine než sme o tom hovorili. Ja si myslím, že zatiaľ je
predčasné vidieť v tom takéto konšpiračné aspekty, alebo konšpiračné úvahy."
Marta Jančkárová, moderátorka: " Pán Škvrnda, ďakujem veľmi pekne za zaujímavý pohľad. Dovidenia."
František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave: "Tiež ďakujem. Dovidenia."
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71. Ocenili významné osobnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; GoodWill; 22/11/2010; 11,12/2010; s.: 66; OBCHOD; TA]
Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Európskeho dňa
obchodu udelil významným osobnostiam ocenenia Za prínos k rozvoju obchodu a cestovného ruchu. V
rámci bratislavskej konferencie INTRACO Special - Európsky deň obchodu si tohtoročné ocenenia
prevzali Peter Mihók zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Júlia Lipianska z
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Martin Mravec zo spoločnosti GfK Slovakia a hotelierka Jana
Gantnerová za Zväz hotelov a reštaurácií (ZHR) SR. Slovenskí obchodníci sa vo svojich príspevkoch
zamerali na tvorbu zákonov pre podnikateľskú sféru, pohľady manažérov na uplatňovanie zákona o
potravinách v praxi a na nekalé praktiky v podnikaní. Prezident ZOCR Pavol Konštiak informoval, že
obchod sa podieľa na hrubom domácom produkte (HDP) SR 15,8 % a je druhým najväčším
zamestnávateľom v národnom hospodárstve. Denne zrealizuje viac ako 10 miliónov obchodných
operácií. TA
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72. Otázky pre osobnosti z hospodárskeho a spoločenského života:
[Téma: Ekonomická univerzita; Parlamentný Kuriér; 18/11/2010; 187,188/2010; s.: 11; SVET FINANCIÍ;
Redakcia]
1. Ako by ste z vašej pozície hodnotili 20-ročné pôsobenie lízingu na Slovensku? 2. Možno považovať
metódu lízingového odpisovania za neodôvodnenú výnimku? 3. Môže prispieť zrušenie lízingových
odpisov k zvýšeniu príjmov do štátneho rozpočtu?

Ing. Andrej Révay prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov
1. Z môjho pohľadu hodnotím lízing ako nástroj financovania potrieb spoločnosti kde pôsobím a ktorá
zhodou okolnosti vznikla tiež cca pred 20 rokmi. Lízing je veľmi dobrý a bezproblémový spôsob
financovania potrieb spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií od začiatku jej pôsobenia
na trhu.
2. Z pohľadu podnikového finančníka a predstaviteľa SAF som veľmi prekvapený, že súčasné politické
zoskupenie a pracovníci ministerstva financií zaraďujú lízingové odpisovanie ako výnimku. Mali by sa
spätne pozrieť do dôvodovej správy daňovej reformy, ktorú navrhovali a realizovali. Na lízing sa nedá
pozerať ako na problém s odpismi, resp. daňový problém. Predsa tento model odpisovania vytvára v
zákone o dani z príjmov parametre a prostredie, ktoré umožňuje rýchly, bezpečný a výhodný spôsob
financovania potrieb malých a stredných spoločností. Je potom na podnikoch, ako využijú zrýchlené
odpisovanie, ktoré im dáva možnosť lepšie narábať s finančnými zdrojmi v prospech zabezpečenia
investičných potrieb. Ja teda vnímam lízingové odpisy nie ako výnimku, nie ako zdroje napĺňania
štátneho rozpočtu, ale ako problém financovania malých a stredných podnikov a živnostníkov. Takže
zmenou, resp. zrušením tzv. "výnimky" sa môže stať, že štát nezíska na daniach žiadny zvýšený príjem,
ale zhorší dostupnosť financovania, čo povedie k obmedzeniu podnikateľských aktivít a následne k
zníženiu výberu dani z príjmov, čiže opačný efekt.
3. SAF nepripravovala svoje prepočty, takže neviem dopad vyčísliť. Som presvedčený, že želané
zvýšenie daňových príjmov môže mať len krátkodob ý efekt v prvom roku. Z dlhodobého hľadiska sa
však rozdiel kumulatívne musí vyrovnať. Opakujem však, že zhoršenie podmienok lízingu môže mať
opačný efekt ako sa predpokladá. Keď vláda hľadá prostriedky na ozdravenie hospodárstva a
naštartovanie opätovného rastu, určite by to nemalo byť na úkor dlhodobo osvedčeného nástroja, ktorým
lízing je a ktorý naopak prináša pozitívne účinky pre rozvoj podnikateľského prostredia.
Ing. Vojtech Gottschall predseda Slovenskej živnostenskej komory
1. Inštitút "lízing" považujem za progresívny nástroj podporujúci hlavne malých a stredných živnostníkov
a podnikateľov. Ide o obchodné operácie lízingového prenajímateľa a lízingového nájomcu bez ďalších
vplyvov, ktoré nájomcovi umožnia okamžite zabezpečiť si hmotný, ale i nehmotný majetok, čo mu
vytvára priaznivé predpoklady na podnikanie nielen teraz, ale aj do budúcnosti. Za uplynulých 20 rokov
existencie mojej firmy sme úspešne využili inštitút lízingu najmenej v 30 prípadoch. Išlo o technológie i
vozidlá. V tomto čase tento nástroj v pokoji a pohode využívame v piatich prípadoch. Obdobne aj
kolegovia z brandže, ale i z iných činností postupovali a postupujú rovnako. Živnostníci a malí
podnikatelia vedia potvrdiť, aké boli možnosti získavania financií na rozbehnutie, prípadne reprodukciu
alebo inováciu vo svojom podnikaní od bankových inštitúcií. Išlo predovšetkým o dĺžku vybavovania,
administratívnu náročnosť a o ručení ani nehovorím. Stav sa za posledné roky síce zmenil k lepšiemu,
ale aj tak je to stále na rozdiel od lízingu komplikované.
2. Mám pocit, že termín "neodôvodnená výnimka" nie je úplne správny k odpisom pri lízingu. Ide o
priehľadný obchodný vzťah a presne stanovené pravidlá pre odpisovanie. Nakoniec, nie je to výmysel
slovenského podnikateľského prostredia, ani ojedinelá ekonomická kategória podporujúca stabilitu a
konkurencieschopnosť podnikajúcich subjektov. Príkladom je i skutočnosť, že celý "úspešný" svet tento
nástroj používa. Spôsob odpisovania má svoje jasné pravidlá, kde nie je priestor na špekulácie.
3. Podľa nám dostupných informácií, ktoré vychádzajú z odborných analýz, sú výsledky opačné. Sú
preukazované negatívne dopady z hľadiska príjmov do ŠR minimálne pre najbližšie roky, ale čo je ešte
horšie, výsledky naznačujú negatívne dopady na podnikateľské prostredie z hľadiska stability a
konkurencieschopnosti, predovšetkým však rozvoja. To bude následne negatívne ovplyvňovať možnosť
reprodukovať nielen výrobné prostriedky, ale aj ľudské zdroje.
Ing. Michal Borodovčák, CSc. vysokoškolský pedagóg, daňový poradca 1993 - 1995 generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej politiky MF, 2005 - 2008 vedúci katedry financií NHF Ekonomickej univerzity v
Bratislave
1. Myslím si, že lízing plnil v minulosti významnú úlohu pri zabezpečovaní rastu slovenskej ekonomiky.
Pozitívne sa to prejavilo najmä v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania v období transformácie
ekonomiky na trhové podmienky. Lízing sa stal rovnocennou formou obstarávania majetku na
podnikanie s bankovým úverom. Som presvedčený o tom, že významnú úlohu môže zohrať lízing aj v
súčasnom období, ako jeden z dôležitých nástrojov prekonania dôsledkov krízy a oživenia ekonomiky
Slovenska.
2. Je nesporným faktom, že práve lízingové odpisy, tak ako boli upravené v zákone o dani z príjmov, sa
výrazne podpísali pod obľúbenosť a rozvoj lízingovej formy obstarávania majetku. V žiadnom smere

však nie je možné hovoriť o tom, že by išlo o neodôvodnenú výnimku. Ak by to tak bolo, potom by sme
medzi takéto výnimky museli zaradiť aj umožnenie zrýchleného odpisovania, ako aj daňové odpisovanie
nehmotného majetku, prípadne ďalšie uzákonené formy daňového odpisovania majetku. Je úplne v
poriadku, a tak je to aj v iných vyspelých krajinách, ak daňový subjekt si môže vybrať z viacerých
uzákonených spôsobov odpisovania majetku takú formu, ktorá je z hľadiska jeho podnikateľských
zámerov, ako aj jeho finančných možností najvýhodnejšia. Obmedzovanie možností výberu formy
odpisovania o jednu z najrozšírenejších foriem v nastávajúcom období, môže znamenať pokles záujmu
o podnikanie.
3. Zástancovia takýchto názorov vychádzajú zrejme z predpokladu, že lízingové odpisovanie majetku
trvá vždy kratšiu dobu ako je to pri iných formách odpisovania. Nie je to však pravda. Už teraz je
priemerná doba pri prenájme dlhšia ako odpisovanie hmotného majetku zrýchleným alebo rovnomerným
spôsobom, pri ktorom napr. v 1. odpisovej skupine sa dá majetok odpísať aj za 37 mesiacov od jeho
obstarania. Zrušenie lízingových odpisov bude mať podľa môjho názoru negatívny účinok na deficit
verejných financií, čo asi nie je cieľom vlády.
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73. Dnes slávnostne otvorili inovované počítačové učebne na Ekonomickej
univerzite
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 30/11/2010; Správy]
Martin Čukan, moderátor: "Dnes slávnostne otvorili inovované počítačové učebne na Ekonomickej
univerzite. V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku obnovili na Fakulte hospodárskej informatiky
počítače, ktoré využívajú študenti, najmä Katedry aplikovanej informatiky."
Neuvedený, redaktor: "Týždeň vedy a techniky na Ekonomickej univerzite priniesol pozitívny krok v
podobe nového počítačového centra. To bude zohrávať významnú rolu pri vzdelávaní študentov, ale i pri
vedeckej činnosti."
Natočené:
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity: "Bez adekvátneho materiálneho
zabezpečenia totiž nie je možné pripravovať kvalitných absolventov. Absolventi Fakulty hospodárskej
informatiky v odbore informačné technológie sú dlhodobo veľmi kvalitne pripravovaní a tieto centrá ešte
k tomu prispejú viacej."
Prof. Ing. Michal Fendek, CSc., dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU: "My vnímame tento deň ako
štart niečoho novšieho, lepšieho, čo umožní našim študentom sa lepšie pripraviť a konfrontovať svoje
poznatky s reálnou praxou."
************
Neuvedený, redaktor: "Prostriedky na počítačové centrum získala Ekonomická univerzita z
ministerstva školstva. Z pôvodných 150 počítačov bolo vymenených až 90 z nich, takže v súčasnosti
spĺňajú všetky požiadavky najmodernejšieho vybavenia."
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74. Modelka Ivica Sláviková v Ordinácii: Nechcem žiadnu erotiku!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 27/11/2010; Nový Čas, red]
Kramár, Vajda a spol., máte smolu
Modelka Ivica Sláviková už onedlho posilní tím seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Predtým si však
dala jasné podmienky.
Nechce totiž žiadne milostné scény pred kamerou! Z Miss Slovensko 2005 Ivice Slávikovej sa stala
jedna z tvárí úspešného markizáckeho seriálu. Už v decembri príde ako záhadná sestrička Vera
pracovať na gynekológiu a budú sa vraj okolo nej točiť úplne všetci. Má to však jeden háčik. Ivica sa aj v
modelingu vyhýba priveľmi obnaženým modelom a má problém aj s akýmikoľvek pikantnými scénami
pred kamerou.
"Priznávam, že s tým mám problém a na obrazovke by to nepôsobilo prirodzene," prezradila. Sláviková,
ktorá vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite, sa pred kamery nepostaví po prvý raz. Má už
za sebou skúsenosti z reklám, videoklipov a nedávno dokonca stvárnila jednu z postáv čerstvo
nakrúteného slovenského filmu režiséra Juraja Krasnohorského.

Aj preto sa ju tvorcovia seriálu rozhodli angažovať. "Ivica je krásna mladá dáma, ktorá už má isté
skúsenosti pred kamerou. Ale aj ona musela prejsť kastingom na nové postavy v seriáli," uviedli
tvorcovia seriálu. Perličkou je, že Sláviková si už kedysi v seriáli zahrala malú epizódnu postavu. S tou
terajšou však vôbec nesúvisí. A ako sa jej darilo prvý deň na pľaci, si môžete pozrieť už v nedeľu v
relácii Zo zákulisia.

AUTOR - Nový Čas, red
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75. Plavkyňa z Púchova môže nahradiť Moravcovú
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 30/11/2010; Ľubomír Macek]
Nine Hantákovej pomohol v kariére rok strávený v Austrálii.
V seriáli HN vám predstavíme talenty, ktoré majú veľkú šancu stať sa úspešnými slovenskými
športovcami. V jedenástej časti nádejná plavkyňa Nina Hantáková.
V devätnástich rokoch patrí medzi najväčšie nádeje slovenského plávania. V športe, ktorý preslávila na
Slovensku dvojnásobná olympijská strieborná medailistka zo Sydney spred desiatich rokov Martina
Moravcová. Jednou z jej nástupkýň je Nina Hantáková, ktorá je vo svojej disciplíne na dvesto metrov
motýlik najlepšou u nás. Vyhrala aj viacero medzinárodných podujatí a je trojnásobnou seniorskou
majsterkou Slovenska. "Mojím snom je dostať sa na olympiádu do Londýna, ktorá bude o necelé dva
roky," hovorí pre HN mladá plavkyňa z Púchova.
Tenis ju neočaril
Jej obaja rodičia sa venovali plávaniu, a tak bolo prirodzené, že dcéra pôjde v ich stopách. "V siedmich
rokoch sme ju prihlásili na kurzy, od začiatku bolo vidieť, že ju jednoducho baví voda," tvrdí pre HN
mama plavkyne Ivana Hantáková. Aj preto si jej dcéra vybrala tento šport pred tenisom. "Ako malá som
hrávala tenis, ale behanie za loptičkou mi neprišlo také zaujímavé," vysvetľuje Hantáková.
Dominovala v žiackych aj juniorských kategóriách, pred piatimi rokmi sa zúčastnila na európskych hrách
mládeže. V súčasnosti pláva za bratislavský klub. "Do Bratislavy som prišla kvôli škole. Rodičia nechceli,
aby som mala individuálny program, lebo by som podľa nich bola lenivá, ale našťastie stíham obidve
veci. Musím ich stíhať," doplnila študentka Ekonomickej univerzity.
Zlom nastal v Austrálii
Zlom v jej kariére nastal v šestnástich rokoch. Rodičia jej vybavili ročný študijný pobyt v Austrálii a
popritom aktívne súťažila. "Chceli sme ju tam poslať, len sme nevedeli, ako to bude najlepšie. Učila sa
tam po anglicky, bývala tesne vedľa haly u spoločnej známej, takže mala ideálne podmienky,"
skonštatovala jej mama. Tam Nina Hantáková spoznala profesionalitu. "Plávanie je na prvom mieste. Tu
na Slovensku sa to neberie ako v Austrálii, u nás je tento šport málo populárny," tvrdí plavkyňa.
Bola aj v reklame
Vďaka jej talentu si ju všimol manažér agentúry Optimus Daniel Pastorek. Tá sa stará o to, aby mohla
naďalej rozvíjať svoj talent. "Má vynikajúce predpoklady byť úspešná. Hlavne morálne a vôľové
vlastnosti," tvrdí pre HN Pastorek. Optimus vlastní na Hantákovú reklamné práva a zastupuje ju v
rokovaniach s partnermi. "Okrem iných vecí zabezpečujeme lekársku starostlivosť, rehabilitáciu a
podporujeme aj jej kondičnú prípravu," vysvetlil konateľ agentúry Pastorek. Aj preto sa Hantáková už
objavila vo viacerých reklamných produktoch. Ocitla sa napríklad v úlohe modelky, keď prezentovala
módnu kolekciu. "Mala som už aj pár takýchto aktivít. Ak chce byť človek známy, tak to k tomu športu
patrí," ukončila nádejná plavkyňa.
Ľubomír Macek
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76. Školné zatiaľ nezrušia
[Téma: Rektor EU; TA3, 12:00; 01/11/2010; Poludňajší žurnál; Tomáš Grečko]
MODERATOR: Alfonz Šuran
Alfonz Šuran, moderátor: "Zrušenia školného za štúdium na viacerých vysokých školách sa tak skoro
nedočkáme aj napriek slovám premiérky, ktorá ho považuje za nezmyselné. Ministerstvo školstva totiž
takúto zmenu v najbližších mesiacoch neplánuje. Navyše s filozofiou školného za súbežné štúdium vraj
nemá ministerstvo problém."
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách sa tak skoro rušiť nebude.
Ministerstvo školstva zatiaľ nad takouto zmenou neuvažuje."

Natočené:
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva: "Pripravujeme takzvanú veľkú novelu vysokoškolského
zákona, ktorá bude pripravená v priebehu budúceho roka. Až v tejto veľkej novele budeme riešiť
prípadné spoplatnenie štúdia."
****
Tomáš Grečko, reportér TA3: "V budúcom roku sa maximálne školné v niektorých programoch vyšplhá
na viac ako tritisíc eur ročne. V prípade doktorandov dokonca na takmer dvojnásobok. Jeho presnú
výšku si určujú školy samé. Tie tvrdia, že na zmenu dôvody nevidia."
Obrazovka:
Príklady školného na VŠ
Zdroj: Ministerstvo školstva SR
Veterinárske lekárstvo (2. stupeň) 3150 €
Lekárske program (3.stupeň) 5670 €
****
Natočené:
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tým študentom ktorí súbežne študujú dva
študijné programy v rámci štipendia kompenzujeme túto čiastku."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Ide skôr o to, aby sa snažili získavať od
štátu iba jedno štipendium vlastne vo svojom živote."
****
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Celkom iný názor mala však premiérka pri predstavovaní programu novej
vlády."
Začiatok archívneho záznamu 1.8.2010
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Sa nemá čo spoplatňovať iniciatíva a aktivita ľudí,
pokiaľ si chcú zlepšovať svoju pozíciu na trhu práce."
Koniec archívneho záznamu
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Školné sa nepáči ani študentom. Pri štúdiu na dvoch vysokých školách im
už neostáva väčšinou veľa času na prácu. A tak si školné nemôžu dovoliť."
Začiatok archívneho záznamu 17.7.2010
Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), poslanec NR SR: "Tým že ich nútime platiť poplatky, ich vlastne
vytláčame do Čiech a inde do zahraničia."
Koniec archívneho záznamu
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách prijala Ficova vláda v roku 2007.
Bola terčom študentských protestov a zaoberal sa ňou aj Ústavný súd. Opozícia totiž prišla s tým, že
zmeny sú retroaktívne. Sudcovia to však zamietli."
Natočené:
Tomáš Grečko, reportér TA3: "Ministerstvo tvrdí že zmeny navrhne, ak sa na nich dohodne s
akademickou obcou. V takom prípade by sa dotkli študentov od 1. januára 2012."
****
Tomáš Grečko, TA3.

Späť na obsah

77. Školné zatiaľ nezrušia
[Téma: Rektor EU; TA3, 17:30; 01/11/2010; Správy TA3; Z domova; Tomáš Grečko]
MODERÁTOR: Martin Strižinec
Martin Strižinec, moderátor TA3: "Zrušenia školného za štúdium na viacerých vysokých školách sa tak

skoro nedočkáme aj napriek slovám premiérky. Ministerstvo školstva totiž takúto zmenu v najbližších
mesiacoch neplánuje. Navyše so školnými za súbežné štúdium vraj rezort problém nemá."
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách sa tak skoro rušiť nebude.
Ministerstvo školstva zatiaľ nad takouto zmenou neuvažuje."
Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva: "Pripravujeme takzvanú veľkú novelu vysokoškolského
zákona, ktorá bude pripravená v priebehu budúceho roka. Až v tejto veľkej novele budeme riešiť
prípadné spoplatnenie štúdia."
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "V budúcom roku sa maximálne školné v niektorých programoch vyšplhá
na viac ako 3 tisíc euro ročne. V prípade doktorandov dokonca na takmer dvojnásobok. Jeho presnú
výšku si určujú školy samé. Tie tvrdia, že na zmenu dôvody nevidia."
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Tým študentom, ktorí súbežne študujú
dva študijné programy v rámci štipendia kompenzujeme túto čiastku."
František Gahér, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: "Ide skôr o to, aby sa študenti snažili
získavať od štátu iba jedno štipendium vlastne vo svojom živote."
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Celkom iný názor mala však premiérka pri predstavovaní programu novej
vlády."
(Začiatok archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Iveta Radičová (SDKÚ-DS), predsedníčka vlády: "Sa nemá čo spoplatňovať iniciatíva a aktivita ľudí
pokiaľ si chcú zlepšovať svoju pozíciu na trhu práce."
(Koniec archívneho záznamu z 1. 8. 2010)
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Školné sa nepáči ani študentom. Pri štúdiu na dvoch vysokých školách
im už väčšinou neostáva veľa času na prácu a tak si školné nemôžu dovoliť."
(Začiatok archívneho záznamu z 17. 7. 2010)
Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), poslanec NR SR: "Tým, že ich nútime platiť poplatky, vlastne práve tých
vytláčame do Čiech a inde do zahraničia."
(Koniec archívneho záznamu z 17. 7. 2010)
Tomáš Grečko, redaktor TA3: "Školné za štúdium na viacerých školách prijala Ficova vláda v roku 2007.
Bola terčom študentských protestov a zaoberal sa ňou aj ústavný súd. Opozícia totiž prišla s tým, že
zmeny sú retroaktívne. Sudcovia to však zamietli. Ministerstvo tvrdí, že zmeny navrhne, ak sa na nich
dohodne s akademickou obcou. V takom prípade by sa dotkli študentov od 1. januára 2012. Tomáš
Grečko, TA3."
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78. Rektori a dekani
[Téma: Rektor EU; Týždeň; 01/11/2010; 44/2010; s.: 10; Udalosti doma; eč]
.na Slovensku máme už druhú rektorku a je možné, že ešte jedna pribudne. Po Univerzite Mateja Bela,
kde je rektorkou Beáta Kosová, má ženu na najvyššom poste aj Slovenská zdravotnícka univerzita.
Minulý týždeň bola inaugurovaná Dana Farkašová. Väčšia pozornosť však bola zameraná na Slovenskú
technickú univerzitu. Tam mala prebehnúť voľba nového rektora, keďže Vladimírovi Balešovi sa
skončilo druhé funkčné obdobie. O funkciu sa uchádzali štyria kandidáti, ale Akademický senát STU
nezvolil žiadneho uchádzača a musí teda vyhlásiť nové voľby. Médiá si všimli, že medzi kandidátmi bol
aj prorektor Dušan Petráš, ktorý bol podozrivý z plagiátorstva, keďže nepoužil presnú formu citovania.
Po dvoch rokoch súdneho sporu sa mimosúdne dohodol na forme ospravedlnenia a zaplatení súdnych
trov. Pre kandidáta na rektora by takéto zlyhanie malo zrejme znamenať diskvalifikáciu, keďže
plagiátorstvo je vážnym problémom vysokých škôl a človek, ktorý mal takýto problém, by nemal viesť
školu, na ktorej študuje okolo 19-tisíc študentov. Minulý týždeň boli zverejnení aj kandidáti na nového
rektora našej najväčšej alma mater Univerzity Komenského. František Gahér, doterajší rektor, už
kandidovať nemohol. Sú to štyria uchádzači: fyzik Ján Boďa, biochemička Marta Kollárová, biológ Karol
Mičieta a geológ Vladimír Šucha. Voliť sa bude 10. novembra. Na rektora Ekonomickej univerzity
kandiduje jediný človek - doterajší rektor Rudolf Sivák. Jeho protikandidát Peter Baláž sa totiž

kandidatúry vzdal. Zaujímavé sú aj voľby nového dekana Lekárskej fakulty UK. Minulý týždeň bola
uzávierka na podanie kandidatúry na túto funkciu. Jediným kandidátom je Peter Labaš, ktorý je na čele
fakulty od roku 2007. Verejnosti je známy najmä ako autor znaleckého posudku na zranenie Hedvigy
Malinovej, ktorý mu Generálna prokuratúra vrátila na prepracovanie po tom, čo sa traja lekári
dištancovali od spoluautorstva posudku (viac o Labašovom posudku na str. 32). Nového dekana,
presnejšie staronového dekana si Lekárska fakulta zvolí 9. novembra. Je zaujímavé, že doterajší dekan
nenašiel konkurenta, hoci nedôveryhodný posudok dekana Labaša škodí dobrému menu celej fakulty.
Akademici z Lekárskej fakulty UK však taký detail nebrali do úvahy. .eč
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79. Ekonomickú univerzitu ďalej povedie Sivák
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 08/11/2010; Z domova; Ján Glovičko]
BRATISLAVA. Na stoličke rektora Ekonomickej univerzity potvrdil včera Akademický senát na ďalšie
štyri roky Rudolfa Siváka. Kandidoval sám potom, čo sa profesor Peter Baláž vzdal kandidatúry.
V tajnej voľbe, ktorej sa zúčastnilo všetkých 37 senátorov, hlasovalo za Siváka 36 a jeden
proti. Rektora nedávno obvinil bývalý rektor univerzity, že senátu, ktorý volil, vyplatil odmeny
študentom aj napriek tomu, že funkcia je čestná a bez nároku na odmenu.
Ján Glovičko
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80. Ekonomickú univerzitu ďalej povedie Sivák
[Téma: Rektor EU; SME; 09/11/2010; s.: 4; Spravodajstvo; jgl]
Bratislava. Na stoličke rektora Ekonomickej univerzity potvrdil včera Akademický senát na ďalšie štyri
roky Rudolfa Siváka. Kandidoval sám potom, čo sa profesor Peter Baláž vzdal kandidatúry. V tajnej
voľbe, ktorej sa zúčastnilo všetkých 37 senátorov, hlasovalo za Siváka 36 a jeden proti. Rektora
nedávno obvinil bývalý rektor univerzity, že senátu, ktorý volil, vyplatil odmeny študentom aj napriek
tomu, že funkcia je čestná a bez nároku na odmenu.
(jgl)
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81. Dvaja rektori bratislavských VŠ sú už známi, STU vypísala ďalšie voľby
[Téma: Rektor EU; sme.sk; 11/11/2010; Z domova; TASR]
BRATISLAVA. Rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Rudolf Sivák zostane jej šéfom aj
ďalšie štyri roky. Rozhodol o tom Akademický senát v tajných voľbách 8. novembra.
Na EU nominovali pôvodne troch kandidátov, okrem Siváka aj Michala Fendeka a Petra Baláža. S
kandidatúrou súhlasil len Sivák a Baláž, ktorý sa neskôr kandidatúry vzdal. TASR o tom dnes
informovala Romana Baroňová z Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou EU.
Nového rektora vyberal v stredu (10.11.) aj Akademický senát Univerzity Komenského (UK). Súčasného
dvojnásobného rektora Františka Gahéra nahradí vedúci katedry botaniky Karol Mičieta. Vo voľbách mal
troch ďalších súperov z UK - Jána Boďu, Martu Kollárovú a Vladimíra Šuchu.
Nového rektora sa zatiaľ nepodarilo zvoliť senátu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Senátori nevybrali na zasadnutí 25. októbra nástupcu súčasného rektora Vladimíra Báleša. Kandidovali
Peter Ballo, František Janíček, Oliver Moravčík a Dušan Petráš. Ďalšie voľby rektora STU budú 13.
decembra.
Noví rektori nastúpia na posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky.
TASR
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82. Dvaja rektori bratislavských VŠ sú už známi, STU vypísala voľby
[Téma: Rektor EU; Aktualne.sk; 11/11/2010; Práve sa deje; TASR]
Rektor Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave Rudolf Sivák zostane jej šéfom aj ďalšie štyri roky.
Rozhodol o tom Akademický senát v tajných voľbách 8. novembra.
Na EU nominovali pôvodne troch kandidátov, okrem Siváka aj Michala Fendeka a Petra Baláža. S
kandidatúrou súhlasil len Sivák a Baláž, ktorý sa neskôr kandidatúry vzdal. Informovala o tom Romana
Baroňová z Centra komunikácie vzťahov s verejnosťou EU.
Nového rektora vyberal v stredu (10.11.) aj Akademický senát Univerzity Komenského (UK). Súčasného
dvojnásobného rektora Františka Gahéra nahradí vedúci katedry botaniky Karol Mičieta. Vo voľbách mal
troch ďalších súperov z UK - Jána Boďu, Martu Kollárovú a Vladimíra Šuchu.
Nového rektora sa zatiaľ nepodarilo zvoliť senátu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Senátori nevybrali na zasadnutí 25. októbra nástupcu súčasného rektora Vladimíra Báleša. Kandidovali
Peter Ballo, František Janíček, Oliver Moravčík a Dušan Petráš. Ďalšie voľby rektora STU budú 13.
decembra. Noví rektori nastúpia na posty vo februári 2011, šéfovať škole budú štyri roky.
ZDROJ - TASR
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83. Valka pochovali, Radičová sa ospravedlňovala za zásah polície
[Téma: Rektor EU; tvnoviny.sk; 16/11/2010; SITA / mig]
SITA / mig
Valka zastrelili minulý týždeň, vražda vraj bola naplánovaná a súvisela so sporom o TIPOS.
Uznávaného právnika Ernesta Valka, ktorého zavraždili v pondelok 8. novembra, dnes po 15.00 h
pochovali na Martinskom cintoríne v Bratislave. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 600 ľudí, okrem
rodiny aj ústavní činitelia, advokáti, právnici a ďalšie osoby verejného života.
Ešte pred pohrebom si viaceré osobnosti zaspomínali na Valka v bratislavskom Primaciálnom paláci.
Nechýbala ani premiérka Iveta Radičová. Okrem iného sa ospravedlnila za postup polície v roku 2006,
keď Valka spolu s podnikateľom Ladislavom Rehákom zadržali policajti za vydieranie. "Pre mňa si bol a
vždy budeš rovný chlap," vyhlásila predsedníčka kabinetu.
Slovami chváli nešetrili ani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a podpredseda parlamentu Pavol
Hrušovský. "Bol to výnimočný človek, žil výnimočný život, zanechal za sebou silný odkaz, bojoval za
právo, bol chlap, neváhal a nebál sa. Bol advokátom verejného záujmu," pridal sa aj minister financií
Ivan Mikloš.
VALKA SI UCTIL AJ HAVEL
Valko podľa bývalého rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraja Sterna zohral začiatkom 90.
rokov kľúčovú úlohu pri kreovaní štátu a ako predseda ÚS ČSFR stál pri prijatí kľúčových rozhodnutí
novej judikatúry. Právnik Jozef Vozár ho považoval za svoj profesijný a ľudský vzor.
Ladislav Snopko prečítal list českého exprezidenta Václava Havla, ktorý verí, že zákerný a zbabelý čin
Valkovej vraždy bude potrestaný. Havel zároveň zdôraznil, že treba vytrvať v boji za inštitúty právneho a
demokratického štátu.
Pamiatke známeho právnika prišli vzdať hold mnohí súčasní politici, exprezident Michal Kováč, herci
Juraj Kukura, Martin Sarvaš, spisovateľ Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, zakladateľ VPN Fedor Gál,
hudobníci Marián Varga a Janko Kuric i bývalý veľvyslanec Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov.
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84. FOTO Premiérka sa Valkovi ospravedlnila za útoky na jeho česť
[Téma: Rektor EU; topky.sk; 16/11/2010; TAB, SITA]
BRATISLAVA - Stovky ľudí a osobnosti verejného života si dnes prišli do Primaciálneho paláca uctiť
pamiatku prominentného právnika a bývalého predsedu Ústavného súdu ČSFR Ernesta Valka.
Premiérka Iveta Radičová sa v mene vlády Valkovi ospravedlnila za bezprávie a útoky na jeho česť v
roku 2006.
"Pre mňa si bol a vždy budeš rovný chlap," povedala predsedníčka kabinetu. Ministerka spravodlivosti
Lucia Žitňanská podotkla, že Valko vždy zápasil o právny štát s tým, aby nad písaným právom stála
morálka. Podľa nej bol Valko posledných 20 rokov súčasťou zápasu o morálku v práve.
Podpredseda parlamentu Pavol Hrušovský pripomenul, že Valko videl nielen zákon, ale aj človeka. "Bol
to výnimočný človek, žil výnimočný život, zanechal za sebou silný odkaz, bojoval za právo, bol chlap,
neváhal a nebál sa. Bol zdravo posadnutý, neustále na sebe pracoval, bol síce úspešný, ale nikdy to

nemal ľahké. Bol advokátom verejného záujmu," uviedol minister financií Ivan Mikloš.
Podľa bývalého rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Juraja Sterna Valko zohral začiatkom 90.
rokov kľúčovú úlohu pri kreovaní štátu a ako predseda ÚS ČSFR stál pri prijatí kľúčových rozhodnutí
novej judikatúry. Novinárka Ľuba Lesná podotkla, že Valko svojich priateľov nesmierne rozmaznával.
Právnik Jozef Vozár považoval Valka za svoj profesijný a ľudský vzor. Ladislav Snopko prečítal list
českého exprezidenta Václava Havla, ktorý verí, že zákerný a zbabelý čin Valkovej vraždy bude
potrestaný. Havel zároveň zdôraznil, že treba vytrvať v boji za inštitúty právneho a demokratického štátu.
Pamiatke známeho právnika prišli vzdať hold mnohí súčasní politici, exprezident Michal Kováč, herci
Juraj Kukura, Martin Sarvaš, spisovateľ Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou, zakladateľ VPN Fedor Gál,
hudobníci Marián Varga a Janko Kuric i bývalý veľvyslanec Martin Bútora a Grigorij Mesežnikov.
Známeho slovenského právnika Ernesta Valka zastrelil doposiaľ neznámy páchateľ v pondelok 8.
novembra vo večerných hodinách v jeho rodinnom dome v Limbachu. Policajný prezident Jaroslav
Spišiak verejnosť informoval, že zastreleného advokáta našli jeho bývalá manželka a dcéra, ktoré hneď
nahlásili udalosť na polícii. "Došlo k jednému výstrelu, ktorému obeť podľahla – strela spôsobila zranenia
srdca a pľúc, nezlučiteľné so životom," uviedol Spišiak. Motív vraždy zatiaľ nie je známy.
ZDROJ - TAB, SITA, Foto: SITA,
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85. Školy otvárajú už i štúdium v angličtine
[Téma: Rektor EU; SME; 23/11/2010; s.: 12; Vysoké školy; Ján Glovičko]
Študenti, čo vedia po nemecky alebo po anglicky, môžu študovať v cudzom jazyku i na slovenských
fakultách
Stredoškoláci, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium v cudzom jazyku, si môžu vybrať z desiatok
univerzitných programov v nemčine alebo v angličtine.
Bratislava. Štúdium v anglickom jazyku na slovenskej vysokej škole už nie je nič výnimočné. Univerzity
každoročne otvárajú nové študijné programy, ktoré sú čiastočne alebo úplne v cudzom jazyku. Na
rozdiel od niektorých fakúlt, kde je angličtina povinná iba jeden alebo dva semestre, v cudzojazyčných
programoch sa po slovensky nehovorí. Prednášky, cvičenia a diskusie prebiehajú iba v angličtine alebo
v nemčine a ponúkajú skvelú možnosť naučiť sa odbornú terminológiu v cudzom jazyku z odboru, ktorý
študenti absolvujú. Aj diplomovú prácu píše študent v cudzom jazyku.
Jazyky otvárajú možnosti
Maturanti by mali podľa rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfa Siváka uvažovať nad
vysokoškolským štúdiom v cudzom jazyku z viacerých dôvodov: "Pri tejto forme štúdia môžu uplatniť
svoje jazykové znalosti v rámci univerzitného vzdelávania na Slovensku, reálne teda nemusia ísť
študovať do zahraničia. Toto štúdium im umožňuje aj väčšiu mobilitu v európskom vzdelávacom
priestore, a vytvára predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce v rámci krajín Európskej únie aj mimo
nej." Prorektor pre vzdelávanie najväčšej Univerzity Komenského Ján Pekár dopĺňa Siváka, že štúdium v
cudzích jazykoch má veľký význam najmä v prípade, keď študenti majú úmysel ísť študovať magisterské
alebo doktorandské štúdium do zahraničia. "Európska únia speje k spoločnej politike vrátane spoločného
financovania aj v oblasti vedy a v takomto prípade budú mať študenti uľahčený štart do vedeckej práce,"
povedal Pekár.
Medicína i manažment
Slovenské univerzity ponúkajú desiatky programov v angličtine a niekoľko aj v nemeckom jazyku. Na
Univerzite Komenského môžu študenti absolvovať v angličtine všeobecné lekárstvo alebo farmáciu,
manažment či európske štúdiá a mnoho ďalších. Ekonomická univerzita zase ponúka cudzojazyčné
programy v spolupráci so zahraničnými školami, kde je možnosť časť štúdia aj absolvovať. Univerzita
ponúka programy, ako napríklad medzinárodný manažment alebo cudzie jazyky a interkultúrna
komunikácia. Vyšší plat i lepšie uplatnenie V súčasnosti podľa internetového portálu Profesia.sk
vyžaduje cudzí jazyk viac ako polovica pracovných ponúk na trhu. "Najžiadanejším jazykom zo strany
firiem bola jednoznačne angličtina. Za ňou s výrazným odstupom nasledovala nemčina," uvádza portál
vo výsledkoch prieskumu. Uchádzači, ktorí ovládajú cudzie jazyky na odbornej úrovni, majú väčšiu
šancu uplatniť sa. Absolventi škôl sú zvýhodnení napríklad pri ponukách od zahraničných spoločností a
firiem, v ktorých sa komunikuje výhradne len v cudzom jazyku. "V prípade, že ide o pozície, kde je
potrebná znalosť cudzieho jazyka na vyššej úrovni, je možné, že sa táto požiadavka premietne aj do
výšky platu," hovorí PR manažérka Lucia Burianová z Profesia.sk.
Ján Glovičko

V cudzojazyčnom programe sa po slovensky nedohovoríte. ilustračné foto - tasr
Štúdium v cudzom jazyku
Na slovenských vysokých školách je vyše sto študijných programov v angličtine. Uvádzame niektoré z
nich:
Univerzita Komenského v Bratislave
- medicína,
- farmácia,
- zubné lekárstvo.
- európske štúdiá,
- verejná politika.
Technická univerzita v Košiciach Financovanie, bankovníctvo a investovanie
- mechatronika,
- priemyselné inžinierstvo.
Ekonomická univerzita v Bratislave
- cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia.
- medzinárodné financie,
- manažment predaja.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- medzinárodné vzťahy,
- cestovný ruch.
- marketingový manažment podniku
(jgl)
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86. Na študentov čakajú prihlášky a skúšky
[Téma: Rektor EU; Pravda; 23/11/2010; s.: 17,18; užitočná pravda; Jana Véghová]
Jana Véghová Bratislava
Zatiaľ čo sa študenti na vysokých školách pripravujú na skúšky, noví záujemcovia o štúdium rozmýšľajú,
kam si podať prihlášku. Na umelecké smery už termín "horí", mali by to stihnúť do konca novembra.
Lehoty na podanie prihlášok, ako aj podmienky prijatia si určuje každá vysoká škola sama. Informácie
musí zverejniť na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty. Nových študentov však čakajú aj ďalšie
zmeny. Napríklad spoplatnenie externého štúdia. Podľa vyjadrenia tlačového odboru Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR sa však spoplatnenie bude vzťahovať len na všetkých študentov na
verejných vysokých školách prijatých v akademickom roku 2011/2012. Od externých študentov, ktorí
začali študovať bezplatne, nebude môcť vysoká škola požadovať nijaké školné. Jeho výšku si pre
jednotlivé študijné programy určia vysoké školy. Navyše minulý týždeň vláda schválila nové podmienky,
ktoré majú znížiť plagiátorstvo a stanoviť prísnejšie podmienky v záverečných a kvalifikačných prácach
na vysokých školách. Návrh novely vysokoškolského zákona predložila skupina poslancov Miroslav
Beblavý, Martin Poliačik, Peter Osuský a Jana Žitňanská. V Národnej rade SR ho už zákonodarcovia
posunuli do druhého čítania. Podľa návrhu by mal byť zákon účinný od 1. mája 2011, vláda však
navrhuje posunúť jeho účinnosť od 1. septembra 2011. Ak na budúcej schôdzi plénum schváli návrh
definitívne, všetci vysokoškoláci a akademici, ktorí odovzdajú svoju záverečnú či kvalifikačnú prácu po
dátume účinnosti, musia povinne súhlasiť s jej zverejnením na webe. Súhlas s publikovaním práce má
byť podmienkou pripustenia k jej obhajobe. Výnimkou by mali byť len tie habilitačné práce, ktoré vyšli
knižne a sú verejne dostupné. Rezort školstva chce zabrániť plagiátorstvu. Bakalárske, diplomové,
rigorózne, dizertačné i habilitačné práce odovzdané po vstupe novely do účinnosti budú musieť byť na
jednotnom webe. Už dnes musia vysokoškoláci poskytovať kópie prác, za ktoré získajú akademický titul,
na zverejnenie do knižníc. Ministerstvo nechce poňať zákon retroaktívne, bude sa teda vzťahovať len na
absolventov po účinnosti úpravy. Už dnes musia školy vkladať práce do antiplagiátorského systému,
ktorý overuje originalitu diel. Ten zatiaľ nie je verejne prístupný. Rezort hovorí o minimálnej investícii,
peniaze vraj bude potrebovať len na konvertovanie prác do formátu, ktorý nemožno z internetu
kopírovať. Novelu však viacerí kritizujú. "Našou snahou bolo vyjsť v ústrety, ak sa dá," zdôvodnil Beblavý
a podotkol, že mnohé z predložených riešení neboli nevyhnutné, no žiadali si ich Rada vysokých škôl a
Slovenská rektorská konferencia. Okrem posunu účinnosti novely z 1. mája na 1. septembra rieši
pozmeňovací návrh aj to, že ak práca obsahuje niečo tajné, napríklad štátne alebo obchodné tajomstvo,

bude to môcť študent vyňať do osobitnej prílohy. Tá nebude súčasťou obhajoby, ani zverejňovaná.
Ďalšou novinkou je "odkladná lehota" na zverejňovanie prác - to môže byť odložené o rok, v
odôvodnených prípadoch až o tri roky. "Odklad o rok je možný, ak o to požiada autor, o tri, ak to schváli
rektor alebo dekan," priblížil Beblavý. Ako vysvetlil, môže to byť pre vedecké alebo iné dôvody,
napríklad, aby si absolventi stihli svoj nápad patentovať. Ostatné zmeny majú technický charakter.
Je čas podať prihlášky na vysoké školy s talentovými prijímačkami
Vysoké školy prijímajú prihlášky na predpísanom tlačive Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR alebo v elektronickej podobe. Presné termíny prijímacieho konania si určuje každá vysoká škola,
prípadne aj fakulta individuálne. Tradičným termínom na podávanie prihlášok v prípade bakalárskeho
štúdia je koniec februára a koniec marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia talentové prijímacie
skúšky, sú termíny prijímacieho konania posunuté a prihlášky prijímajú vysoké školy už do konca
novembra. Bližšie informácie o prijímacom konaní a ponuke akreditovaných študijných programov
nájdete na www.portalvs.sk.
Fakulta architektúry STU v Bratislave
- Na 1. stupeň štúdia treba podať prihlášky do 25. 11. 2010 na štúdium v študijných programoch
architektúra a urbanizmus, dizajn výrobkov, krajinná architektúra a krajinné plánovanie (AU, DV, K).
Slovenská technická univerzita v Košiciach
- Termín podávania prihlášok na Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach je 30. 11. 2010.
Prijímacie talentové skúšky sa robia pre všetky študijné programy fakulty (architektúra a urbanizmus,
dizajn, voľné výtvarné umenie). Termíny talentových skúšok pre jednotlivé študijné programy sú určené
na: architektúra a urbanizmus - 25. a 26. 1. 2011, dizajn - prvý turnus 31. 1. a 1. 2. 2011, druhý turnus
- 2. a 3. 2. 2011, voľné výtvarné umenie - 7. a 8. 2. 2011, 10. a 11. 2. 2010.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Na fakultu dramatických umení je termín podania prihlášky do 30. 11. 2009, herectvo - Bc.
- Na fakultu múzických umení sa podávajú prihlášky do 30. 11., termín konania prijímacej skúšky je 7. až
11. 2. 2011.
Akadémia výtvarných umení v Banskej Bystrici
- Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia: do 30. 11. a 2010. Prijímacie talentové skúšky
pre bakalársky stupeň štúdia budú 31. 1. až 4. 2. 2011.
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Termín podania prihlášky: do 30. 11. 2010.
ZDROJ - UNIVERZITY A ICH INTERNETOVÉ STRÁNKY
Najlepšie vysoké školy na Slovensku
1. Univerzita Komenského v Bratislave
2. Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
3. Trnavská univerzita
4. VŠMU v Bratislave
5. VŠVU v Bratislave
6. Slov. tech. univ. v Bratislave
7. Univerzita P. J. Šafárika, Košice
8. Slov. poľnohosp. univ. v Nitre
9. Ekonomická univerzita v Bratislave
10. Technická univerzita Zvolen
11. Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Prešovská univerzita

13. Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
14. Technická univerzita Košice
15. Žilinská univerzita
16. Univerzita J. Seleyho, Komárno
17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Trenčianska univerzita A. Dubčeka
21. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
VYSVETLIVKY: VYSOKÉ ŠKOLY SÚ USPORIADANÉ PODĽA ARRA RATINGU MODEL A, ČO JE
PRIEMER VÝKONU SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL VO VÝSKUME A VO VZDELÁVANÍ.

Nových vysokoškolských študentov čakajú viaceré zmeny. Napríklad spoplatnenie externého štúdia či
zverejňovanie záverečných prác na internete.
Tí študenti, ktorí sa rozhodli pre štúdium na vysokých školách vyžadujúcich talentové skúšky, musia
podať prihlášku do konca novembra. FOTO:SHUTTER5TOCK
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87. Dnes slávnostne otvorili inovované počítačové učebne na Ekonomickej
univerzite
[Téma: Rektor EU; TV Bratislava, 18:00; 30/11/2010; Správy]
Martin Čukan, moderátor: "Dnes slávnostne otvorili inovované počítačové učebne na Ekonomickej
univerzite. V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku obnovili na Fakulte hospodárskej informatiky
počítače, ktoré využívajú študenti, najmä Katedry aplikovanej informatiky."
Neuvedený, redaktor: "Týždeň vedy a techniky na Ekonomickej univerzite priniesol pozitívny krok v
podobe nového počítačového centra. To bude zohrávať významnú rolu pri vzdelávaní študentov, ale i pri
vedeckej činnosti."
Natočené:
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity: "Bez adekvátneho materiálneho
zabezpečenia totiž nie je možné pripravovať kvalitných absolventov. Absolventi Fakulty hospodárskej
informatiky v odbore informačné technológie sú dlhodobo veľmi kvalitne pripravovaní a tieto centrá ešte
k tomu prispejú viacej."
Prof. Ing. Michal Fendek, CSc., dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU: "My vnímame tento deň ako
štart niečoho novšieho, lepšieho, čo umožní našim študentom sa lepšie pripraviť a konfrontovať svoje
poznatky s reálnou praxou."
************
Neuvedený, redaktor: "Prostriedky na počítačové centrum získala Ekonomická univerzita z
ministerstva školstva. Z pôvodných 150 počítačov bolo vymenených až 90 z nich, takže v súčasnosti
spĺňajú všetky požiadavky najmodernejšieho vybavenia."
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88. Od Hlavy po Päty inovatívny
[Téma: Rektor EU; Stratégie; 24/11/2010; 48/2010; s.: 19; Marketing; Mária Dzureková]
? 24.11.2010 - ZDROJ - Mária Dzureková, Stratégie ? Efektívnu formu brainstormingu, recruitmentu a
brand buildingu v jednom predstavil nový projekt pre študentov s názvom ČSOB HlavaPäta. Kde hľadať
nové nápady a riešenia? Ako a kde nájsť vhodných kandidátov na potenciálnych zamestnancov? Ako

osloviť túto cieľovú skupinu a posilniť v nej svoju značku? Odpoveďou na tieto otázky môže byť projekt
ČSOB HlavaPäta, ktorý zorganizovala ČSOB Finančná skupina (ČSOB FS) v spolupráci so vzdelávacou
neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko (JASR). Nový projekt pre študentov skloňoval
najmä slová ako kreativita, inovatívnosť, interaktivita či cielenosť. Win-win Cieľom projektu ČSOB
HlavaPäta pre kreatívnych študentov a inovatívne nápady je podporiť kreativitu mladých ľudí, schopnosti
myslieť inovatívne, rozvoj tímovej spolupráce a prezentačných zručností. "Zamerali sme sa pritom na
študentov vysokých škôl alebo univerzít, ktorých štúdium sa zameriava na oblasť financií, bankovníctva,
či príbuzných odborov. Snažili sme sa docieliť win-win situáciu. Aby z projektu benefitovali nielen
samotní študenti, ale aj ČSOB FS v podobe hodnotných nápadov, identifikácie kvalitných mladých ľudí,
ktorých by finančná skupina niekedy v budúcnosti možno chcela prijať do radov svojich zamestnancov,"
približuje zámer projektu Viera Konová, manažérka Oddelenia internej komunikácie a CSR. Ide teda o
akúsi formu pre-recruitmentu a outsourcing sviežich, nezaujatých, ale pritom relevantných nápadov.
Projekt je zaujímavý aj tým, že sa študenti vzdelávajú účinnou formou "learning by doing" a zároveň aj
prepojením vzdelávania s praxou, priamo odborníkmi a ľuďmi z ČSOB FS. Spoločnosť tak získava
kontakty do databázy, vytvára vzťah a buduje imidž firmy, ktorej záleží na kvalitnom vzdelávaní a
študentov vníma ako svoju budúcnosť. "Upútalo nás tiež to, že ide, podľa mňa, o zaujímavejší projekt,
ako je napr. poskytovanie zahraničných štipendií, ktoré je síce pre študentov atraktívne, ale stáva sa, že
sa študenti rozhodnú ostať v zahraničí dlhšie alebo sa dokonca nevrátiť do krajiny. Naším cieľom je však
získať talentovaných študentov, ich nápady a inovatívny prístup pre svoje aktuálne potreby. Máme
záujem hľadať talenty a poskytnúť im aj možnosť uplatniť sa na Slovensku," dodala Konová. 12 hodín
kreativity Keďže išlo o vysoko cielený projekt s jasným zameraním, bol určený výlučne pre študentov 5.
ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Projekt mal dve fázy. Prvá, náborová zahŕňala jeho
oficiálne predstavenie na pôde EU za účasti top manažérov ČSOB FS a zástupcov JASR, ktoré
následne odštartovalo online registrácie záujemcov. Zo všetkých prihlásených bolo vybratých 60
študentov, ktorých organizátori rozdelili do 20 kreatívnych tímov. Druhou fázou bol samotný event a
priebeh súťaže. Mal formu interaktívneho intenzívneho 12-hodinového workshopu. "Po úvodných
teambuildingových aktivitách sme študentom oznámili zadanie, na ktorého riešenie mali limitovaný čas."
Ako vhodný a výhodný námet zadania pre súťažné tímy poslúžila súčasná situácia na bankovom trhu,
už dlhšie charakteristická nízkymi úrokovými sadzbami z pohľadu klientov, aj komerčných bánk. Bankám
preto často chýba nástroj, ako získať prostriedky klientov práve k nim, do ich depozít, čo je pre ne však
veľmi dôležité jednak z dôvodu udržania vyváženého pomeru aktív a pasív, ale aj pre zabezpečenie
vyžadovanej likvidity banky. "Úloha teda znela jasne: Ako presvedčiť/pritiahnuť klientov ku vkladom a
ako ich motivovať na pravidelné sporenie práve v našej banke?" Počas celého workshopu bola
zabezpečená intenzívna komunikácia a konzultácia študentov so zamestnancami ČSOB FS, ktorí boli
akýmisi supervízormi. "Ich úlohou nebolo študentom riešenia podsúvať, ale skôr diskusiu v týmoch
facilitovať a motivovať ich na výber jedného riešenia, ktoré bolo nutné pripraviť aj do formy ppt
prezentácie a stručného biznis plánu. Po skončení tímovej práce konzultanti vyplnili stručné hodnotiace
dotazníky, ktoré tvorili 10 % z celkového hodnotenia." Hodnotenie prebiehalo vo dvoch paralelných
semifinálových kolách, troch víťazov určilo finále. Porota zložená z top manažérov ČSOB FS sa
zameriavala na obsah podnikateľského plánu (30 %), kreativitu a inovatívnosť riešenia (30 %),
aplikovateľnosť riešenia (20 %) a jeho prezentáciu (10 %). Akademický kanál Mediálna podpora
prebehla len v obmedzenej miere, formou tlačového PR. Ťažiskom komunikácie sa totiž stala práve
akademická pôda univerzity. "Vzhľadom na to, že sme prvú súťaž v rámci projektu zacielili na študentov
5. ročníkov EU v Bratislave, komunikovali sme primárne kanálmi, ktorými sme ich mohli podchytiť.
Využili sme najmä internetovú komunikáciu na webových stránkach JASR, ČSOB, EU a študentského
parlamentu a, samozrejme, Facebook. Komunikovali sme priamo s pedagógmi EU a zástupcovia JASR
predstavovali projekt na prednáškach EU. Taktiež boli použité aj klasické formy propagácie (plagáty,
letáky, oznamy na EU a vysokoškolských internátoch). "Dôležitosť komunikácie však pripisujeme najmä
osobnému kontaktu, preto sme s JASR pripravili 11. októbra priamo na pôde EU podujatie, na ktorom
sme za účasti generálneho riaditeľa, dvoch členov predstavenstva ČSOB a rektora EU študentom
projekt predstavili a následne začali vzájomnú diskusiu." Štart tradície? Projekt sa stretol so záujmom
prevyšujúcim očakávania. "Vzhľadom na to, že sme na trh uviedli nový projekt a novú značku pre
vysokoškolských študentov, bezprostredne po prvej súťaži ho hodnotíme veľmi pozitívne. Značný
záujem študentov sa prejavil už krátko po predstavení projektu na EU. Deň nato sme mali 40
prihlásených, pričom maximálny počet súťažiacich bol 60." Vhodným motivátorom boli zrejme aj ceny,
ktoré dotvárali myšlienku projektu a zapadali do jeho konceptu. Preto okrem praktických hmotných cien
víťazi získali aj možnosť stáže v samotnej banke, či v redakcii partnera projektu Stratégiách a vstupenky
na Zlatý klinec 2011. Na tohtoročný úspech by ČSOB FS rada nadviazala aj v budúcnosti a kontinuálne
rozvíjala tradíciu tohto konceptu. "V budúcom roku plánujeme zorganizovať obdobné súťaže v apríli v
Banskej Bystrici a v októbri v Košiciach. Ďalšie zlepšenia projektu, zintenzívnenie jeho komunikácie a
prípadné zmeny zvážime."
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