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1. Ako uľahčiť spoluprácu firiem a škôl?
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 02/11/2011; Blogy; Inekoblog]
Firmy sa sťažujú, že bariérou spolupráce je najmä neochota škôl inovovať zastarané osnovy
INEKO v júni až septembri 2011 v spolupráci Podnikateľskou alianciou Slovenska, Americkou
obchodnou komorou a Slovensko-rakúskou obchodnou komorou realizovalo prieskum medzi firmami
pôsobiacimi na Slovensku. Pýtali sme sa na ich pohľad na prepojenie trhu práce a školstva. Do
prieskumu sa zapojilo 87 firiem, ktoré spolu zamestnávajú vyše 37-tisíc zamestnancov, medzi nimi
napríklad T-Systems Slovakia, s.r.o., VÚB, a.s., PSA Peugeot Citroën Slovakia, U. S. Steel Košice, s.r.o.
či SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o.
Vzhľadom na počet firiem, ktoré odpovedali na otázky, výsledky prieskumu nie sú plne reprezentatívne,
podľa nášho názoru však ponúkajú relevantné názory a skúsenosti spolupráce firiem a škôl.
Potvrdzujú napríklad, že firmy na Slovensku sú prevažne nespokojné s kvalitou i dostupnosťou
absolventov. Vo vyše 56% prípadov uviedli, že dostupnosť absolventov s požadovanou kvalifikáciou je
nízka alebo relevantné študijné programy vôbec neexistujú. Kvalitu absolventov považovali za skôr
nedostatočnú alebo úplne nedostatočnú vo vyše 58% prípadov.
Spolupráca firiem so školami
Dobrou správou je, že takmer tretina účastníkov prieskumu ovplyvňuje alebo sa v minulosti pokúšala
ovplyvniť vzdelávanie tak, aby viac vyhovovalo ich potrebám. Z tých, ktorí sa o spoluprácu pokúšali, bolo
viac ako 80% úspešných.
Najčastejšou formou spolupráce sú študentské praxe, iba o málo zriedkavejšie sú snahy firiem pôsobiť
na vzdelávanie priamo na školách. Firmy na školách prednášajú, ale aj pôsobia na vytvorenie
konkrétnych predmetov alebo dokonca študijných programov, školám poskytujú odbornú, personálnu aj
materiálnu podporu.
Príkladmi sú PSL, a.s. z Považskej Bystrice (920 zamestnancov), ktorá v spolupráci so SOŠ Strojníckou
v Považskej Bystrici vytvorila nový študijný odbor alebo T-Systems Slovakia, s.r.o. (2 000
zamestnancov), ktorá podľa vlastných slov intenzívne spolupracuje s Fakultou elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Do výučby boli zaradené predmety na podnet spoločnosti,
jej zamestnanci na fakulte vyučujú. Firma v prieskume veľmi pozitívne hodnotila absolventov fakulty.
Spolupráca so školami však nie je výsadou len veľkých firiem ako PSL alebo T-Systems. Takmer
polovica firiem, ktoré sa snažia vplývať na zmenu vzdelávania, patria počtom zamestnancov medzi
stredné. Napríklad GiTy – Slovensko, a.s. s 31 zamestnancami prednáša na partnerských školách,

ponúka študentom stáže aj vedenie záverečných prác.
Bariéry spolupráce
Firmy zapájajúce sa do vzdelávacieho procesu však zďaleka nie sú štandardom. Viac ako dve tretiny
respondentov sa, napriek nespokojnosti s kvalitou a dostupnosťou absolventov, vzdelávanie ovplyvniť
nikdy nepokúšali. Z tých, ktorí prejavili záujem, bolo 20% neúspešných. Firmy pomenúvajú prekážky,
ktoré im bránia zapojiť sa do vzdelávacieho procesu. Hovoria, že bariérou je neochota škôl inovovať
zastarané osnovy a nedostatok motivácie vzdelávať absolventov uplatniteľných na trhu práce. Tu sú
vybrané citáty predstaviteľov firiem (ak nie je uvedený názov, firma si neželala byť menovaná):
- "Bariérou sú bohužiaľ neflexibilní a neinovatívni pedagógovia a celková neochota zmeniť zastaraný
systém."
- "(Mávali sme) študentov na prax, školy neskôr začali vo všeobecnosti strácať záujem komunikovať a
prihliadať na reálne potreby v praxi. Odvolávali sa na osnovy, ktoré sú ďaleko od reálnych potrieb(.)"
- "Ponúkali sme Právnickej fakulte UK v Bratislave, že naši rakúski advokáti by mohli bez nároku na
odmenu príležitostne alebo pravidelne prednášať na právnickej fakulte v nemčine vybrané témy napr.
európskeho práva tak, aby došlo nielen k transferu know-how, ale najmä zlepšeniu právnickej nemčiny
absolventov tak, aby boli schopní potom v nemčine aj pracovať v advokátskej kancelárii, t.j. pracovať pre
rakúsku a nemeckú klientelu, keďže právnická nemčina má (…) množstvo špecifík. Na ani jednu z dvoch
písomných ponúk sme nedostali vôbec žiadnu odpoveď, čo nás mimoriadne zarazilo."
- Podľa predstaviteľa NetSpace s.r.o. "školy zaujímajú iba počty žiakov. Na kvalite im vôbec nezáleží. Je
im jedno, čo so žiakmi bude po skončení. Žiaci sú orientovaní iba na to aby zbierali známky a vôbec
nechápu, že škola má byť prípravou na to, čo príde po jej skončení. Reálna prepojenosť škôl s praxou
neexistuje. Vplyv budúcich zamestnávateľov na školy je absolútne nulový. Jediné čo od nás školy chcú,
sú peniaze, alebo iné sponzorské dary. Ale ochota prispôsobiť vyučovací proces novým trendom je
nulová. Ako hlavný a jediný problém vidím to, že školy nemusia spolupracovať. Jedine ak chcú. A to je
bohužiaľ málo. Musia to mať prikázané zákonom. Potom budú reálne načúvať zamestnávateľom a tí
ľahko nájdu recept, čo učiť a čo nie. Napríklad ja by som školám, ktoré nebudú mať splnené určité
percento zamestnanosti absolventov, zobral následne určité peniaze. A školy by si rýchlo rozmysleli, že
či budú vychovávať ľudí iba pre úrady práce."
Firiem sme sa tiež pýtali, s absolventmi ktorých stredných a vysokých škôl majú najlepšie skúsenosti.
Výsledkom je prehľad škôl (resp. fakúlt), s ktorými firmy majú dobré skúsenosti v súvislosti s
kvalifikáciami, ktoré momentálne hľadajú. Prieskum ukazuje, že firmy vnímajú rozdielnu kvalitu
jednotlivých stredných a vysokých škôl.
Medzi vysokými školami boli najlepšie hodnotené Ekonomická univerzita v Bratislave (EU BA),
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU BA), Technická univerzita v Košiciach (TU KE) či
Univerzita Komenského (UK).
- S EU BA majú dobré skúsenosti firmy, ktoré hľadajú ekonómov, finančných kontrolórov, riaditeľov aj
pracovníkov v hotelierstve.
- Na UK majú zamestnávatelia dobré skúsenosti s Fakultou manažmentu (manažéri, personalisti či
finanční kontrolóri),
Fakultou matematiky, fyziky a informatiky (programátori, finanční kontrolóri) či s Právnickou fakultou.
- Na STU BA firmy ocenili Fakultu elektrotechniky a informatiky (programátori, správcovia siete,
elektroinžinieri) či Stavebnú fakultu (stavební inžinieri a stavební technici).
- Z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU KE podľa firiem vychádzajú dobrí elektroinžinieri a inžinieri
energetici, IT architekti, programátori či správcovia operačných systémov a sietí.
Ako uľahčiť spoluprácu firiem a škôl
1. Vychádzajúc z výsledkov nášho prieskumu sa pre zlepšenie prepojenosti trhu práce a školstva
ponúkajú nasledujúce riešenia: Informovať firmy i školy o tom, že vzájomná spolupráca je možná a
prezentovať najlepšie skúsenosti z uskutočnených projektov. Informácie o úspešných počinoch, vrátane
odporúčaní ako postupovať, môžu pomôcť školám a firmám, ktoré majú záujem spolupracovať,
odrádzajú ich ale počiatočné prekážky.
2 Zverejňovať uplatniteľnosť absolventov stredných aj vysokých škôl (miera nezamestnanosti a výška

platu, s ohľadom na regionálne rozdiely) a hľadať spôsob, ako motivovať školy k spolupráci stanovením
uplatniteľnosti ako kritéria financovania z verejného rozpočtu. Prvý krok už v tomto smere spravilo
ministerstvo školstva, keď nedávno zverejnilo údaje o platoch a tiež nezamestnanosti absolventov
vysokých škôl. Komplexnejšie informácie o stredných školách však stále chýbajú.
3. Realizovať pravidelné prieskumy spokojnosti zamestnávateľov s konkrétnymi školami a ich
absolventmi. Prieskumy s dostatočným počtom respondentov by mohli viesť k vyššiemu záujmu o
štúdium odborov, ktoré firmy potrebujú a na školách, ktoré považujú za kvalitné. Efektívne by bolo
spolupracovať s organizáciami, ktoré pravidelne komunikujú s množstvom firiem, ako sú napríklad
profesijné portály, personálne agentúry či firma Trexima, ktorá v rámci projektu ministerstva práce zbiera
od firiem informácie o ich požiadavkách ohľadne vzdelávania. Zverejňovanie názoru firiem na konkrétne
školy by mohlo viesť nielen k ich vyššej spokojnosti, ale hlavne vyvinúť tlak na zvyšovanie kvality
školstva na Slovensku.
Viac si môžete prečítať v analýze výsledkov prieskumu "Chýbajú firmám na Slovensku kvalitní absolventi
stredných a vysokých škôl?" vypracovanej v rámci projektu inštitútu INEKO "Monitoring reformy
školstva".
Zuzana Dančíková, spolupracovníčka inštitútu INEKO
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2. tip osobnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/11/2011; s.: 1; Titulná strana; redakcia]
RUDOLF SIVÁK rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prečo čítate HN?
Hospodárske noviny čítam pravidelne, pretože medzi denníkmi poskytujú najbohatšie ekonomické
spravodajstvo.
Čo by ste v nich privítali?
Privítal by som viac priestoru pre aktuálne názory z ekonomickej teórie a vedy.

Späť na obsah

3. Prečo čítam HN
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 07/11/2011; HNonline; RED]
Rudolf Sivák
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prečo čítate HN?
Hospodárske noviny čítam pravidelne, pretože medzi denníkmi poskytujú najbohatšie ekonomické
spravodajstvo. Takto som informovaný o ekonomickom vývoji na Slovensku a v zahraničí.
Čo by ste v nich privítali?
Ako predstaviteľ akademickej obce by som v nich privítal viac priestoru pre aktuálne názory z
ekonomickej teórie a vedy. Najmä v súvislosti s prebiehajúcou krízou existujú totiž značné rozdiely v
riešení z pohľadu ekonomickej teórie a reálnou hospodárskou politikou.

Späť na obsah

4. Na krízu sme pripravení
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 07/11/2011; s.: 18; SERIÁL HN; Peter Podstupka]
Šéf spoločnosti Nafta Martin Hollý pre Hospodárske noviny:

Ako sa zmenia ceny plynu alebo elektriny a ako sa dá na energiách ušetriť? V jesennom seriáli
Hospodárských novín vám prinášame komplexný pohľad do zákulisia slovenského energetického binisu.
Koľko je dnes na Slovensku uskladneného plynu?
Skladovanie zemného plynu má na Slovensku už takmer 40-ročnú tradíciu. Plyn tu skladujú tri
spoločnosti s celkovou skladovacou kapacitou 3,3 miliardy kubických metrov. Naša skladovacia kapacita
je 2,2 miliardy kubických metrov.
Rastie tento ukazovateľ?
V Nafte rozširujeme svoju kapacitu kontinuálne od roku 2003, keď sme mali možnosť uskladniť približne
1,7 miliardy kubických metrov. O tom súčasnom skladovacom objeme sme sa už rozprávali a o ďalšie
dva roky to bude 2,5 miliardy kubických metrov. Nárast skladovacej kapacity prevádzkovanej našou
spoločnosťou teda v priebehu jednej dekády dosiahne 50 %.
Je rozšírenie vynútené potrebou skladovať viac plynu kvôli bezpečnosti, alebo pre potreby trhu?
Reagujeme hlavne na situáciu na trhu. V Európe sa ťaží čoraz menej plynu a zvyšuje sa závislosť od
jeho dovozu. Samozrejme, je to tiež otázka bezpečnosti dodávok zemného plynu. Zaujímavé je i to, že
zásobníky začínajú používať aj obchodníci na spotovou trhu s plynom.
Spomínali ste bezpečnosť. Na ako dlho stačia zásoby plynu na Slovensku?
Všetko závisí od toho, aká je spotreba a koľko plynu sa k nám aktuálne dováža. Podľa európskej aj
slovenskej legislatívy musia byť dodávatelia plynu schopní zásobovať svojich odberateľov 30 dní v
prípade prerušenia dodávok. Je na každom dodávateľovi, ako si to zariadi. Za nás môžem povedať, že
naše zásobníky patria v tomto ohľade k tomu "naj", okrem iného preto, lebo plyn je fyzicky na území
Slovenska, a tým pádom sú vylúčené akékoľvek technické alebo geopolitické riziká súvisiace s jeho
prepravou.
Sme teda na prípadnú plynovú krízu pripravení lepšie ako pred tými troma rokmi?
My sme kontinuálne rozvíjali naše skladovacie kapacity v rámci projektu Gajary-báden. Jeho súčasťou
bolo okrem nových skladovacích kapacít aj vybudovanie nového prepojenia na slovenskú plynárenskú
sieť. Zároveň sme tento mesiac dokončili pravidelnú údržbu našich zariadení, takže sme na prípadnú
krízu veľmi dobre pripravení. Okrem toho treba povedať ešte jednu dôležitú skutočnosť. Naši klienti, ktorí
si kúpili skladovacie kapacity, ich aj plne využili. Takže zásobníky sú naplnené na sto percent.
Je podľa vás šanca, že sa plynová kríza ešte zopakuje?
Takéto situácie sa nikdy nedajú úplne vylúčiť a vždy na ne treba byť pripravení. My robíme všetko pre to,
aby sme na to pripravení boli, a tak ako som spomínal, na to pripravení sme.
Koľko percent z vašej skladovacej kapacity tvorí povinná rezerva?
Vytvoriť si rezervy je povinnosťou každého dodávateľa, a nie nás. My plyn skladujeme. Takže vieme
povedať, ktorá spoločnosť ho u nás koľko aktuálne má, ale nevidíme do jej plánov, čo z toho je na
obchod a čo je záloha na horšie časy. Takže na túto otázku vám neviem presne odpovedať.
Kontinuálnym rozvojom skladovacej kapacity a jej ponukou plynárenskému trhu sme však preto vytvorili
dostatočný priestor.
Ako vašu firmu ovplyvní dokončenie projektu Gajary-báden?
Tento projekt je pre nás takpovediac strategickým rozhodnutím. Vďaka nemu si upevníme pozíciu na
európskom trhu skladovacích kapacít. Ale zďaleka nejde iba o to, že budeme schopní uskladniť viac
plynu ako doteraz. Vďaka projektu Gajarybáden sme posilnili napojenie na plynárenskú sieť a tým, že
sme prepojili aj naše štruktúry v Lábe a Gajaroch, môžeme rozširovať i ponuku našich služieb. Už to
nebude len o vtláčaní v lete a ťažbe v zime. Naši klienti si teraz budú môcť plyn do zásobníkov
uskladňovať aj z nich vyskladňovať, kedykoľvek uznajú za vhodné, a zároveň vďaka prepojeniam
obhospodarovať svojich zákazníkov na Slovensku aj okolitých krajinách z jedného miesta. Výrazne tak
prispejeme k ďalšiemu rozvoju trhu s plynom.
Tým, že podporujete rozvoj spotového trhu, tým idete tak trochu proti záujmom vášho materského SPP,
ktorý je nastavený na dlhodobé kontrakty.
Naša spoločnosť má svoj strategický cieľ, a tým je rozvoj v oblasti skladovania plynu. Len čo cítime zo

strany klientov dopyt po nových produktoch, tak sa ich snažíme naplniť. Ak by sme to neurobili my, tak
by to spravila iná firma, niekde za hranicami.
Od čísel k ľuďom
Ak si myslíte, že z pozície audítora a finančného riaditeľa sa stanete šéfom firmy, ktorá sa zaoberá
podzemným skladovaním zemného plynu a ťažbou plynu a ropy, kvôli láske ku geológii a snahe chodiť
mysľou v podzemí, tak ste na omyle. Šéf spoločnosti NAFTA Martin Hollý začínal ako audítor a poradca.
Neskôr robil finančného riaditeľa, a dnes je generálnym riaditeľom. Najviac zo všetkého ho však baví
práca s ľuďmi. "Za každým dobrým výsledkom sú v prvom rade kvalitní a zainteresovaní ľudia," hovorí
Hollý. Na svojej práci Martina Hollého najviac baví vytváranie vhodného prostredia a kultúry, ktorá
podporuje iniciatívu a tímovú prácu. "Príklad na vysvetlenie, v našom biznise je dôležité, aby
technológovia navrhli povrchovú technológiu tak, aby zohľadňovala parametre ložiska definované
geológmi. Nesprávne zosynchronizovanie môže viesť na jednej strane k prílišnému mrhaniu
prostriedkov, na druhej strane neoptimálnemu využitiu geologického potenciálu." Preto je podľa Hollého
nevyhnutné, aby títo ľudia rozumeli práci toho druhého, hovorili jedným jazykom." V prieskume a ťažbe
ide podľa Martina Hollého aj o adrenalín. Vôbec nie tak ako kedysi v Texase, keď sa čakalo, či začne zo
zeme striekať ropa. Tu ide o peniaze. Cena prieskumného vrtu sa môže vyšplhať až na pätnásť miliónov
eur. A celosvetová štatistika hovorí o úspechu v jednom zo siedmich vrtov. "Navyše to, že sme
identifikovali nové ložisko, ešte neznamená výhru. Až následné testovanie totiž ukáže, či je vrt úspešný
a s tým musím v našom biznise rátať," hovorí Hollý.
Kto je Martin Hollý
Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave so zameraním na zahraničný obchod. Pred príchodom
do spoločnosti Nafta pôsobil niekoľko rokov ako senior audítor a poradca v spoločnosti Artur Andersen.
Od roku 2003 pracoval ako riaditeľ ekonomického úseku v spoločnosti Nafta. Pozíciu generálneho
riaditeľa zastáva od júna 2008.
profil
Hlavnými činnosťami spoločnosti NAFTA je podzemné skladovanie zemného plynu a ťažba ropy a
zemného plynu na Slovensku. V tomto roku dokončili druhú fázu projektu Gajary-báden a aktuálne je
schopná uskladniť 2,2 miliardy kubických metrov plynu. Majoritným akcionárom Nafty s podielom viac
ako 56 percent je Slovenský plynárenský priemysel. Druhý najväčší akcionár je E.ON Ruhrgas
International. Spolu tieto dve firmy ovládajú viac ako 96 percent Nafty.
Dotazník
Koľko platíte za energie?
Myslím si, že je to tak okolo 130 eur mesačne.
Viete, ktorý spotrebič má najväčší odber?
Predpokladám, že to bude kotol, ktorý používame na vykurovanie aj ohrev teplej vody, inak by to asi
bola práčka.
Trávite niekedy svoj čas na miestach bez energií?
Dobrodružstvo mám síce rád, ale vzhľadom na to, že mám dve malé deti, by to bolo dosť problematické.
Aj preto aktuálne oceňujem komfort, ktorý prinášajú výdobytky modernej techniky.
Ako vyzerá váš typický deň mimo práce?
Snažím sa ho tráviť s mojimi deťmi. Veľa športujeme, hráme sa.
raňajky s Martinom Hollým
Zapečená vianočka s hruškou a birsch müsli
Trio pošírovaných vajec podávaných s holandskou omáčkou
Belgické wafle s javorovým sirupom a tvarohovým mouse
Vizitka Reštaurácie

á la carte restaurant Radisson Blu Carlton
Adresa: Hviezdoslavovo nám. 3, BA Otváracie hodiny: 6.30 - 22.30 Rezervácia: +421 5939 0000,
carlton@radissonblu.com Menu na kľúč: áno Kapacita: 90 osôb Šéfkuchár: Lukáš Fűrbach Parkovanie:
Carlton Garage web:http://www.radissonblu.com/ hotel-bratislava
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5. Zo školy do práce
[Téma: Ekonomická univerzita; Profit; 02/11/2011; 22/2011; s.: 8; Nezaradené; Eduard Žitňanský]
Spomedzi verejných vysokých škôl vedie v počte nezamestnaných absolventov Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka. Zo študentov, ktorí tu v rokoch 2008 a 2009 skončili štúdiá, nemá prácu 12,5
percenta. Nasleduje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s 11,3 percenta nezamestnaných
absolventov. Najviac absolventov bez práce má súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM v Prešove. Prácu nemá viac ako štvrtina študentov, ktorá tu skončila štúdium. Prehľad o
absolventskej miere nezamestnanosti pripravilo ministerstvo školstva s využitím údajov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a Ústavu informácií a prognóz v školstve. Najmenej absolventov bez práce je na
umeleckých vysokých školách a akadémiách Policajného zboru či ozbrojených síl. Bratislavská Vysoká
škola výtvarných umení eviduje napríklad iba 0,3 percenta nezamestnaných, na Vysokej škole
múzických umení v hlavnom meste tento údaj dosahuje úroveň 2,5 percenta. Nízkou mierou
nezamestnanosti sa môže pochváliť Slovenská technická univerzita v Bratislave. V rokoch 2008 a 2009
tu ukončilo štúdium takmer osemtisíc absolventov, nezamestnaných bolo len 3,9 percenta z nich. Na
Univerzite Komenského v Bratislave sa miera nezamestnanosti pohybuje na úrovni 4,7 percenta. Najviac
nezamestnaných absolventov na UK vyštudovalo ochranu životného prostredia, filologické,
psychologické vedy či nelekárske zdravotnícke vedy. Na Ekonomickej univerzite zo 7 233 študentov,
ktorí tu promovali, v roku 2009 nemalo prácu 6,4 percenta absolventov.
pripravil - Eduard Žitňanský
NA SLNEČNÉ KOLEKTORY A KOTLY NA BIOMASU JE PRE DOMÁCNOSTÍ VOĽNÝCH UŽ LEN
NECELÝCH ŠESŤSTOTISÍC EUR - OD ZAČIATKU ROKA ZAREGISTROVALI NA SLOVENSKU 46 159
INDIVIDUÁLNE DOVEZENÝCH OJAZDENÝCH OSOBNÝCH VOZIDIEL - DEXIA BANKA BY SA MALA
ZMENIŤ NA ABC BANKU SLOVENSKO
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6. V počte nezamestnaných absolventov vedie trenčianska univerzita
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 06/11/2011; Trenčín - Spravodajstvo; TASR]
Spomedzi verejných vysokých škôl vedie v počte nezamestnaných absolventov Trenčianska univerzita
A. Dubčeka.
TRENČÍN. Spomedzi verejných vysokých škôl najnižšie šance na uplatnenie majú absolventi škôl bez
dlhšej tradície (Trenčín, Ružomberok, Komárno) a tiež škôl nehumanitného zamerania v Nitre, Zvolene a
Košiciach. Zo študentov, ktorí tu v rokoch 2008 a 2009 skončili štúdiá, nemá prácu 12,5 percenta.
Nasleduje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s 11,3 percenta nezamestnaných
absolventov. Najviac absolventov bez práce má súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM v Prešove. Prácu nemá viac ako štvrtina študentov, ktorá tu ukončila štúdium.
Prehľad o absolventskej miere nezamestnanosti pripravilo ministerstvo školstva s využitím údajov
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz v školstve (ÚIPŠ).
"Absolventská miera nezamestnanosti sa počíta ako podiel počtu nezamestnaných absolventov školy k
30. septembru 2009 a počtu absolventov tejto vysokej školy v rokoch 2008 a 2009," objasňuje
ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.
Informácie, ktoré rezort zverejnil na svojom webe, by mali pomôcť uchádzačom o štúdium na vysokej
škole pri rozhodovaní. Na druhej strane ministerstvo upozorňuje, že štatistika zatiaľ pokrýva len
absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov. "Toto obmedzenie môže do istej miery ovplyvniť
výsledky škôl, ktoré majú napríklad viac starších absolventov alebo viac externých študentov."
Poukazuje tiež na regionálny pohľad, keďže vyššia miera nezamestnanosti na niektorých školách môže
súvisieť s vysokou mierou nezamestnanosti v regióne, kde sa škola nachádza.
Najmenej absolventov bez práce je na umeleckých vysokých školách a akadémiách Policajného zboru či

ozbrojených síl. Nízkou mierou nezamestnanosti sa môže pochváliť Slovenská technická univerzita v
Bratislave. V rokoch 2008 a 2009 tu ukončilo štúdium takmer 8000 absolventov, nezamestnaných bolo k
30. septembru 2009 viac ako tristo, čo je 3,9 percenta. Na Univerzite Komenského v Bratislave sa miera
nezamestnanosti pohybuje na úrovni 4,7 percenta. Najviac nezamestnaných absolventov na UK
vyštudovalo ochranu životného prostredia, filologické, psychologické vedy či nelekárske zdravotnícke
vedy.
Na Ekonomickej univerzite zo 7233 študentov, ktorých tu promovali, v roku 2009 nemalo prácu 6,4
percenta absolventov - teda 462 mladých. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici registruje takmer 15
percent nezamestnaných absolventov, ktorí vyštudovali odbory súvisiace s ochranárstvom. Naopak,
málo nezamestnaných je medzi študentmi, ktorí vyštudovali informatické smery.
TASR
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7. Prvé facebookové všetko
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 02/11/2011; 10/2011; s.: 45; Online; Miroslava Klempová]
Keď Michal Pastier, známy prezentátor možností internetu, povedal, že Facebook je OUT, spôsobil šok.
Ale keď Martin Mazag, bývalý šéfredaktor Stratégií, ktorý nemá na Facebooku ani profil, povedal, že
Facebook je IN, onemeli všetci. V súvislosti s Facebookom je možné naozaj dosť, takmer všetko.
Koncom septembra 2011 sa v aule bratislavskej Ekonomickej univerzity celý deň hovorilo o
Facebooku (FB). Konala sa tu prvá a zatiaľ jediná slovenská FB konferencia Internet Rulezz: All About
Facebook. V štyroch tematických blokoch počúvalo 250 účastníkov prezentácie 21 spíkrov, ktorí v rámci
rôznych prípadových štúdií a diskusií rozoberali možnosti marketingových aktivít a aplikácií na
Facebooku.
Facebook štatistiky nie sú out
Prvý blok zameraný na čísla otvoril Jiří Voves zo Socialbakes.com. Facebook, to je 760 miliónov
užívateľov na svete a 8,2 registrácie za sekundu. Nie je to tínedžerské médium, lebo 187,7 mil.
užívateľov je vo veku 18 - 24 a 154,5 mil. vo veku 25 - 34 rokov. Josef Šlerka z Ataxo Group na základe
analýzy 1 075 085 profilov slovenských užívateľov zistil, že ženy majú o 9?% viac uzavretých účtov ako
muži. Slováci najčastejšie používajú link (52?%), comment (24?%) a status (12?%). Michal Pastier zo
Zaraguzy si však myslí, že FB je škaredý, obmedzuje dizajnérov a potláča identitu značky: "Navyše,
priateliť sa s rodičmi, šéfmi a učiteľmi nie je cool." FB umožňuje meniť nastavenia, ale aj tak žijeme v
strachu, či ich znova nezmení. Ohrozuje značku, lebo aj niekoľko viet jej narobí veľké škody. Ďalšia
hrôza - FB prichádza s novým konceptom - pasívnym zdieľaním. A čo podľa Pastiera na FB funguje?
"Zábava, reputácia a skutočné hodnoty. FB je skutočne OUT."
Aplikácie a sponsored stories
Na Internet Rulezz sa hovorilo aj o desiatich veciach, ktoré chcú ľudia o FB vedieť, ale boja sa opýtať.
Nie sme na FB = neexistujeme? Ako získať fanúšikov? Uprednostniť web alebo Facebook? "Možno
stojíme na prahu éry, keď firmu začnú zamestnávať FB operátorov," vyhlásil Michal Dragan z Business
Chilli Solutions. Martin Palšovič z TRIAD Advertising hovoril o mýte, že na FB môžeme robiť hlasovanie
jednoducho lajkovaním a súťaže akýmkoľvek spôsobom: "Platí pravidlo - súťaže možno robiť len a len
pomocou aplikácie." Podobných mýtov a faktov je viac a je dôležité sa v nich vyznať. Marko Kolar z
VACULIK ADVERTISING vo svojej prezentácii na konferencii uviedol príklady FB reklamy a sponsored
stories, ktoré môžu predať aktivitu vašich priateľov. Jasne ukázal, že cieliť na všetkých je drahé a
skúsenosti sú väčšinou neprenosné. "Bez vytvárania, testovania a mazania to jednoducho nejde," myslí
si Kolar. Samozrejmosťou je, že aj vo FB reklame rozhoduje titulok a obrázok.
Reklama na homepage a využitie Insights
"Reklama na homepage je vhodný priestor na pritiahnutie nových fanúšikov, lebo tam strávia ľudia v
priemere 28 minút," povedal obchodný zástupca Facebooku na Slovensku Miloš Harminc z web2media.
Video je skrytou zbraňou, výborná je aj rozbaľovacia pozvánka na event s obrázkom alebo prinášanie
zábavy, virtuálne darčeky či ankety. Možnosti analýz na FB a využitie Insights predstavila Katarína
Kováčová z H1 Slovakia: "Bežne sa stáva, že 51?% vašich fanúšikov už nikdy viac vašu stránku
nenavštívi." Podľa Petry Holéczyiovej z digita.sk treba ľuďom hovoriť to, čo ich zaujíma: "Môžu to byť
exkluzívne informácie, obchod, emocionálne uspokojenie, zábava. Jednoznačne in sú súťaže (46,1?%)."
PR na FB?

Štefan Vadocz z Neopublic Porter Novelli tvrdí, že treba na FB komunikovať vecný obsah, ale tiež vzťah,
sebaotvorenie a výzvu. Je tu rozhodujúca participácia na základe krátkodobých motivácií (pomoc,
expertízy, dôvera, zábava, zmysluplnosť) a dlhodobých motivácií (rozvoj, identita, networking,
zviditeľnenie sa). Zákazníkov vedie k interakcii so značkami získavanie zliav (61?%) a nákup (55?%).
Užívateľov FB treba informovať, presvedčiť a zmeniť im správanie s cieľom zlepšiť vzťahy, znížiť
neistotu a motivovať na aktivitu. Radovan Andrej Grežo z MUW Digital predstavil najlepšie aplikácie,
ktoré zabávali a zároveň boli zamerané na hardsell. "Bez programovania na FB nič dobré nespravíte?
Musíte spraviť fanpage alebo aplikáciu? Keď budete pri svojich komunikačných aktivitách dodržiavať
pravidlá, budete v pohode? Nie je to pravda."
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8. Konkurencia - zdroj sebakritiky
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 02/11/2011; 10/2011; s.: 16; REKLAMNÉ AGENTÚRY;
Redakcia]
Dáva príležitosť a priestor zamýšľať sa nad novými riešeniami a ich realizáciou, tvrdí Vladimír Vanek z
riesenia.com.
Vladimír Vanek, managing director, riesenia.com
? Čo považujete za fatálnu chybu dnešnej značky? Spomeniete si na vlastnú chybu? Nehovoril by som
iba o fatálnej chybe dnešnej značky, ale značiek celkovo v histórii. Najväčšou tragédiou podľa mňa je, ak
si značka, respektíve jej predstavitelia, nevedia správne zadefinovať svoju cieľovú skupinu, jej potreby,
kľúčové posolstvá. V takom prípade pokrivkáva celková komunikačná stratégia značky. Vlastná chyba, k
tej by som vám povedal iba toľko, že tak ako aj ľudia sa neustále vyvíjajú, vyvíja sa i spoločnosť či firma.
Riešenia, ktoré sme ponúkali pred piatimi rokmi, by dnes vyzerali inak. Nešlo o nijaké fatálne zlyhanie,
skôr len o to, že sa neustále učíme a posúvame ďalej.
? Čo považujete za fatálnu chybu dnešnej reklamnej agentúry? Kvôli čomu by ste do spolupráce s
agentúrou nešli? Ak agentúra nevie odprezentovať správne samu seba. Alebo, ak ide do projektu proti
svojmu vlastnému presvedčeniu. S agentúrou by som do spolupráce nešiel, keby ma nepresvedčila o
svojich službách. Je pre mňa samozrejmé, že keď od niekoho chcem, aby urobil presvedčivú a úspešnú
kampaň mojej spoločnosti, musí ma najskôr presvedčiť to, ako sa prezentuje pred svetom sám.
? Čo pre vás znamená konkurencia? Konkurencia je pre nás v prvom rade hnacím motorom a zároveň
aj zdrojom kvalitnej sebakritiky. Ten, kto bude tvrdiť, že ho konkurencia nezaujíma, prehral na plnej čiare
už na začiatku. My osobne máme konkurenciu radi, rovnako nás zaujíma, čo má nové. Dáva nám
príležitosť a vlastne aj priestor zamýšľať sa nad novými riešeniami a ich realizáciou. Posúva nás ďalej.
? Čo všetko musí obsahovať úspešná komunikácia a ako na ňu s minimálnym rozpočtom? V prvom rade
nadšenie a určitú mieru pozitivizmu, s ktorými sa do kampane púšťame. Dnes už neplatí, že úspešné
kampane musia byť postavené na poriadne nabalenom rozpočte. Ide skôr o invenčnosť, kreativitu a
spôsob, akým sa cieľovej skupine prihovárate.
? Top komunikácia za tento rok... Išli by sme sami proti sebe, keby sme nespomenuli náš vlastný projekt
Analytics.sk, unikátny slovenský SEO nástroj, ktorý sme spúšťali a komunikovali s pomocou našich
kolegov a kamarátov z agentúry Triad Advertising. Vďaka kampani s názvom Google analytics as our
media sme zažili na vlastnej koži, aké to je, keď je firma na svoju prácu hrdá a o tomto úspechu
diskutuje aj verejnosť. Kampaň získala nielen domáce, ale aj medzinárodné ocenenia. Tiež sa nám
páčila komunikácia projektu Moja krvná skupina z dielne kolegov zo Zaraguza digital.
? Zmenili sa nároky na reklamné agentúry za posledných 5 rokov? V čom? Zmenili. Určite aj celkovo v
spôsobe spolupráce a aj v zadávaní projektov. Klienti si nehľadajú už iba firmu, na ktorú prehodia
prakticky všetky svoje marketingové aktivity a zaujímajú sa iba o rozpočty, ktoré im stanovili. V
súčasnosti ide už aj o hľadanie dlhodobého kvalifikovaného partnera, ktorý pôsobí ako externá súčasť
spoločnosti. Konečne sa predral trend rovnocenného obchodného vzťahu, v ktorom sa klient na
marketingu spoločnosti aktívne podieľa, nechá sa agentúrou v danej oblasti školiť, poradiť si od nej. Vo
vzťahu agentúry a klienta jednoducho musí v súčasnosti fungovať chémia a vzájomná dôvera.
? Ktorá agentúra spĺňa najviac vaše očakávania? Prečo? Z našej strany je to jednoznačne Triad
Advertising. Nejde iba o to, že sme sa stretli s nimi na ľudskej úrovni a nadobudli sme kamarátske
vzťahy, je to aj o výsledkoch a skúsenostiach, ktoré z doterajšej spolupráce máme. Ako som spomínal
vyššie, projekt Analytics.sk a kampaň Google analytics as our media, považujeme zatiaľ za
najúspešnejší projekt.

? Experiment alebo tradícia
- čomu viac dôverujete? Ťažká otázka a dvojsečná zbraň. Myslím si, že bez experimentov sa výrazný
úspech dosiahnúť nedá. Ľudia sú na veľa vecí, alebo lepšie povedané tradičné veci už zvyknutí. To, čo
je teraz ultra mega dobré a moderné, je potreba ľudí šokovať. A takto sú najčastejšie formulované aj
zadania pre agentúry - chceme niečo, čo ľudí zdvihne zo stoličky. Stále si však myslím, že niektoré veci
a projekty netreba zbytočne siliť a hrotiť. Veľakrát sa ukáže, že práve tradičným riešením sa dá
dosiahnuť viac. Experimentovania sa však netreba báť.
Vladimír Vanek
Vladimír Vanek pochádza z Bratislavy, kde vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity, tvorbou webových riešení, internetovým marketingom a analytikou sa zaoberá už vyše 12
rokov, v roku 2005 založil spoločnosť RIESENIA.com, v ktorej je výkonným riaditeľom, okrem práce na
rozličných internetových projektoch sa vo firme venuje i službe na vyhodnocovanie webstránok
ANALYTICS.sk, či unikátnemu nástroju hromadnej automatizovanej reklamy ADBOOST.sk, je fanúšikom
veslovania, preto ho môžete vidieť na vode či vo veslárskych lodeniciach na Dunaji a Zlatých pieskoch.
Life STYLE
? Vždy ste chceli byť tým, čím ste? (ak nie, tak čím potom?) Požiarnikmi? Asi nie. Myslím, že hovorím za
všetkých kolegov, keď poviem, že sa ako firma ešte stále formujeme. Robíme to, čo nás baví a sme v
tom dobrí. Ktovie, čo nám internet, Google a celkovo technológie prinesú v budúcnosti, myslím však, že
v dohľadnej dobe svoju špecializáciu na IT riešenia a reklamu meniť nebudeme.
? Značka, ktorú si nikdy nekúpite? Prečo? Taká, ktorá ma o svojej kvalite komunikáciou nepresvedčí. Ak
mi je raz nesympatická, neviem si predstaviť, že po nej siahnem, i keď môže ísť o skutočnú kvalitu.
? Keď veci nejdú podľa plánu, tak... Hľadáme nové cesty a spôsoby, ako ďalšie smerovanie prispôsobiť
tak, aby sme dosiahli cieľ, ktorý sme si vytýčili.
? Vaša silná a slabá stránka... Ako silnú stránku môžem uviesť meno, aké sme si v oblasti pôsobenia
vybudovali, firemnú kultúru, férové správanie, bohatú sieť ľudí, s ktorými na rôznych úrovniach
spolupracujeme, a samozrejme chuť zdokonaľovať sa. Čo sa slabej stránky týka, myslím si, že ešte stále
máme čo robiť pri našej externej komunikácii.
? Čo pre vás znamená dobrá reklama? Zvýšený záujem o služby, zvýšený obrat, zdroj pre diskusiu či
obľúbené small talks, inšpiráciu.
? Čo pre vás znamená silná značka? Úspech.
? Aký/á ste? Cieľavedomý, ale v rozumnej miere. (úsmev)
? Liek na úspech... Neustále sa pýtať, vzdelávať, sledovať nové trendy v oblasti, v ktorej pôsobíme,
nenechať sa odradiť prvým neúspechom. V prípade pozitívnych okolností, nezaspať na vavrínoch a
nenechať sa zhýčkať prvým úspechom.
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9. Dzurinda sklamal
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 08/11/2011; s.: 3; Aktuálne; kt]
Diskusia s ministrom študentov nestrhla, zaskočili za nich učitelia
Nezáujem. Tak reagovali na možnosť opýtať sa niečo zaujímavé ministra zahraničia Mikuláša Dzurindu
študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ešteže ich s otázkami "zachránili" pripravení učitelia.
"Očakával som ostrejšiu debatu. Mal prednášať o hodnotách v súčasnej Európe a hovoril o eure a
Európskej únii," posťažoval sa Ján zo severu Slovenska. "Nedozvedeli sme sa nič nové. Hovoril
teoreticky, čo máme aj na vyučovaní. Čakal som zaujímavosti z praxe," zamyslel sa jeho spolužiak. Asi
po polhodinovej prednáške mala nasledovať Dzurindova diskusia so študentmi. Takmer sa nezačala. Po
vyše polminútovom tichu, keď sa nik neprihlásil s otázkou, zahlásila mladá blondínka: "Tak toto je dobrý
prúser." Keďže študenti nejavili o rozhovor záujem, hlásili sa učitelia. (kt)

Späť na obsah

10. Investícia do finančného vzdelania má budúcnosť
[Téma: Ekonomická univerzita; Plus jeden deň; 08/11/2011; s.: 31; Špeciálne vydanie; Monika Chybová]
"Keď nemáte peniaze na bývanie, ale požičiate si na dovolenku či auto, tak to sú zle investované
peniaze."
Vyštudoval dve vysoké školy, je členom predstavenstva a vrchným riaditeľom pre retail ČSOB, členom
vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale hlavne otcom dvoch dcér, manželom a tiež
vášnivým golfistom, fotografom, milovníkom kníh, cestovania a rozprávky O troch grošoch Branislav
Straka.
Vy ste veľmi činorodý človek. Ostáva vám popri práci čas na rodinu a záľuby?
– Keďže voľného času nie je veľa, snažím sa k svojim záujmom pritiahnuť aj rodinu. Potom je to
jednoduchšie. Takže všetci lyžujeme a zaúčame sa do tajov golfu. Mám ho rád a musím povedať, že aj
dcéry ho už vedia hrať. S kolegom je náš najlepší čas na hru nedeľa o šiestej ráno. Kým sa rodiny do
deviatej zobudia, sme späť. Okrem toho rád fotografujem, cestujem a mám rád knihy.
To asi ide trochu do peňazí, nie?
– Do koníčkov dávam dosť svojich investícií. Napríklad aj do kníh. Zatiaľ ich síce viac kupujem, ako
čítam, ale verím, že jedného dňa na to budem mať čas. Vždy som rád čítal a nepohrdnem žiadnou
knihou. Doma máme všetky od Agathy Christie, Stephena Kinga, Eda McBaina, detektívky všetkého
druhu a kopu odbornej literatúry, kvôli práci. Najdrahšie sú však určite knihy o umení a architektúre.
Vychádzajú v malom náklade, a keď ich nekúpite hneď, potom ich treba prácne zháňať po
antikvariátoch.
Keď už sme pri tých investíciách, aká bola tá najlepšia vo vašom živote?
Manželka a dcéry, lebo sa jedného dňa azda o mňa postarajú. (smiech) Ale vážne. Ja stále verím, že
rozprávku o troch grošoch sa mal v živote naučiť každý z nás, a to doslova. Osobne odkladám jeden
groš pre svoje deti, jeden vraciam rodine, mame, a z jedného žijem. A to je to najpodstatnejšie, keď to
deti vidia. Vzor je veľmi dôležitý. Takže z tohto pohľadu je rodina moja najlepšia investícia.
Kto je u vás doma financmajster?
– Jednoznačne ja! (smiech)
Tak poraďte, aké sú podľa vás dobre investované alebo dobre minuté peniaze?
– To súvisí s finančným vzdelávaním. Niekto na štátnej úrovni vymyslel, že štáty môžu mať aj dlh.
Súhlasím. Ale ak sú to peniaze prejedené, je to cesta do pekla. Keď nemáte peniaze na bývanie, ale
požičiate si na dovolenku či auto, tak to sú zle investované peniaze. Ak si vezmete úver na bývanie
alebo si požičiate na vzdelanie, ktoré vám prinesie ďalšie peniaze, to sú dobré investície. Zobrať si
proste úver na dobré topánky alebo dovolenku nie je dobrý úver. Lepšie je začať si na ne šetriť. A to platí
nielen pre ľudí, ale aj pre štát.
To by však ľudia museli mať asi najskôr nejaké to finančné vzdelanie.
– Áno, to je také moje osobné prianie. A ešte, aby všetci politici rozumeli ekonomike aspoň trošku. To by
bolo fantastické. Kríza je totiž spojená aj s krízou politikov, ktorí neúmerne zadlžujú krajiny a neinvestujú
do finančného vzdelávania jednoduchých ľudí. Kde sa dnes deti učia v škole o tom, čo je to napríklad
úrok či pôžička? Ak zarobím 100 eur, musím sa so svojimi výdavkami do tej stovky vmestiť. Či už na
úrovni štátu, alebo rodiny. Ale tieto jednoduché kupecké počty mladých nikto neučí.
Má teda podľa vás v týchto turbulentných časoch euro a eurozóna šancu?
– Euro je politický projekt a jeho zrútenie by nebolo dobré. My ako malá krajina sme závislí od západnej
Európy. Takže naša cesta je skôr sa s týmito krajinami spájať a byť dobrým a zodpovedným hráčom. No
nevylučujem, že môže dôjsť aj k rozdrobeniu eurozóny. Život sa niekedy skladá z maličkostí, že človek
by neveril, že práve tie môžu byť bodom zlomu. Osobne som presvedčený, že bude veľká snaha udržať
eurozónu aj menovú úniu. Určite to má veľký význam. Ale vidieť v politickom svete päť rokov dopredu je
veľmi ťažké. Pozrime sa, čo sa len u nás stalo za posledné dva mesiace.
Tak skúste predpovedať aspoň budúcnosť toľko skloňovaných úverov.
– Pokiaľ ide o úvery pre fyzické osoby, úprimne si myslím, že hypotéka bude stále najdostupnejší

spôsob získavania peňazí na kúpu nehnuteľnosti. A určite sa zmení aj oblasť investovania, kde človek
bude musieť byť veľmi obozretný a dobre sa vopred oboznámiť so všetkými možnými rizikami.
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11. Mojím snom je salto na veľkej vlne
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 08/11/2011; s.: 17; HNplus; Lukáš Havlík]
Peter Štecko, majiteľ Medusa Group, sa ako jachtár dostal takmer na olympiádu, no skončil pri
windsurfingu."
V novom projekte HN+ vám každý deň prinášame analýzy, rozhovory, rebríčky a profily najdôležitejších
ľudí z biznisu. Každý druhý utorok spoznáte Moje vášne manažérov.
Lukáš Havlík lukas.havlik@ecopress.sk
Bratislava - Voda a vietor boli vášňou Petra Štecka, majiteľa Medusa Group, už od detstva. V 6 rokoch
začal s jachtingom a nechýbalo veľa, aby v roku 1996 reprezentoval Slovensko na olympijskej regate v
Atlante. Potom si dal na pár rokov od vodných športov prestávku, aby pred približne desiatimi rokmi
objavil svoju novú vášeň, windsurfing.
Hneď na začiatku klamal
K windsurfingu sa podľa jeho slov dostal romantickým spôsobom. S vtedy budúcou manželkou sa vracali
z pracovnej cesty v Taliansku, keď sa zastavili v Dolomitoch pri jazere Lago di Garda. "Na tom jazere sa
intenzívne surfuje. Ako som tak sedel na pláži, pochopil som, že voda a vietor mi veľmi chýbajú. So
snúbenicou sme sa hneď dohodli, že na windsurfing sa dáme spoločne," približuje Štecko. Nechceli sa
však učiť sami, rozhodli sa absolvovať kurz. Na ten si našli veľmi nezvyčajný dátum. "Prvý kurz sme
absolvovali na našej svadobnej ceste. Dva septembrové týždne sme strávili v 14-stupňovej vode v daždi.
Manželka navyše dostala väčší neoprén, takže jej 14 dní cvakali zuby od zimy," dodáva už so
smiechom. Štecko na svojom prvom kurze hneď aj zaklamal. Síce na doske nikdy dovtedy nestál,
prihlásil sa medzi pokročilých. Začiatočníci sa totiž učili základné veci o vetre a to on, ako dlhoročný
súťažný jachtár, ktorý absolvoval desiatky regát a v strednej Európe patril medzi úzku špičku, všetko
ovládal. Keď však inštruktor jeho skupine vyhlásil, že sa stretnú pri bójke, ktorá bola od brehu vzdialená
asi 500 metrov, nebolo mu všetko jedno. "Mal som menšie problémy, ale podarilo sa mi to. Vďaka
skúsenostiam z jachtingu som sa zlepšoval rýchlejšie ako ostatní. S vetrom som bol zžitý, potreboval
som sa len naučiť techniku," vysvetľuje Štecko. Zároveň som bol veľmi rád, že prvá, najmä studená
skúsenosť s windsurfingom manželku neodradila. Spoločnými silami sa postupne zlepšovali, aby neskôr
mohli vyraziť aj na náročnejšie miesta, najmä na otvorené more alebo oceán.
V zime za slnkom a vetrom
Šteckovci za windsurfingom veľa cestujú. Na Slovensku podľa nich nie sú naň vhodné plochy. "Máme tu
krásne miesta, len ten vietor nie je istý a obzvlášť v lete. A nám sa nechce trápiť a čakať, či zafúka,"
vysvetľuje Štecko. Chodia preto najmä na miesta,
kde je výskyt potrebného vetra viac ako pravdepodobný. Väčšinou vyrážajú mimo Európy. "V lete sa
nám zo Slovenska nechce odchádzať, takže najviac cestujeme v zime, konkrétne na Kanárske ostrovy
alebo do Južnej Afriky. Posledných päť zím sme strávili mimo Slovenska, naposledy viac ako tri mesiace
v spomínanej Južnej Afrike," vraví Štecko. Pre majiteľa úspešnej firmy je to viac ako dlhý čas, preto si
prácu berie so sebou, na takýchto "dovolenkách" si zriadi aj svoj office. "Vždy je niečo za niečo, nie je to
ideálne. Snažím sa nájsť kompromis medzi potenciálnymi stratami, tým, že nie som priamo vo firme a
časom s rodinou. Veľa ľudí sa ma pýta, ako si to môžem dovoliť. Ja si to pritom nemôžem dovoliť, ale
chcem si to dovoliť," dodáva. Takéto pobyty mu však pomáhajú aj v biznise. Zistil, že po takom mesiaci
sa organizmus prispôsobí zmene, oddýchne si a začne inak premýšľať. Vďaka tomu vidí mnoho vecí
inak, z nadhľadu a ľahšie hľadá aj inšpiráciu. Windsurfing má v zásade dva hlavné prúdy. Freestyle, to
sú prvky ako skoky, saltá a podobne. V rámci toho je ešte rozdiel medzi trikmi na rovnej vode a trikmi na
veľkých vlnách. Druhým prúdom je tzv. race - sú to preteky po vytýčenej trati na rýchlosť, podobne ako
pri pretekárskych plachetniciach. Peter Štecko sa podľa vlastných slov motá niekde uprostred, z
každého sa snaží naučiť niečo. "Dostať sa na šíre more cez vlny je veľmi ťažké, vyžaduje si to týždne
tréningu. Pre mňa bolo najťažšie zvládnuť jazdu na veľkých vlnách. Zvládol som zatiaľ približne 5metrovú vlnu, a to už mi nebolo všetko jedno. Vietor vtedy dosahoval rýchlosť 23 metrov za sekundu, a
to už bol masaker," vraví Štecko.
Salto je snom

Občas stretne aj plavcov zo živočíšnej ríše, napríklad delfíny, tulene, ale aj tučniaky. Na jedno stretnutie
však asi nikdy nezabudne. "Keď som prvýkrát prišiel do Kapského Mesta, úplne prvýkrát, keď som išiel
na vodu, tak niečo čierne vedľa mňa plávalo a bolo to dosť veľké.
Hneď som si povedal, že ako môžem mať takú smolu, že po piatich minútach stretnem žraloka. Vtom sa
však vynorila hlava a bol to, našťastie, tuleň," vraví už pokojne Štecko. Vážnejšie úrazy sa mu na doske
doteraz vyhýbali, z menších pádov je však dosť dobitý. Pri väčších vlnách si dáva helmu, aby náhodou
pri náraze nestratil vedomie a neutopil sa. Najväčšie riziko podľa neho hrozí aj tak z precenenia
vlastných síl. Medzi jeho najobľúbenejšie destinácie patrí Rodos, Alacati v Turecku, samozrejme, Afrika
a Kanárske ostrovy a často chodí aj na Lago di Garda. Plánuje zajazdiť si aj na Havaji alebo v Brazílii a
lákajú ho aj opustené ostrovy v Pacifiku. Jeho najväčším snom je však niečo iné. "Chcem skočiť salto na
veľkej vlne, či už dopredu alebo dozadu. Dúfam, že ak sa mi to podarí, tak ma pritom niekto aj odfotí.
Nádherne to vyzerá, keď to niekto vie. Veľmi škaredo, keď to nevie. Raz som to aj skúšal, ale dosť tvrdo
som dopadol," vraví s úsmevom Peter Štecko.
Kto je Peter Štecko Má 37 rokov. Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. V roku 1993 založil firmu ZOE a od roku 1995 prevádzkoval rovnomennú sieť obchodov s
módou. Príchodom globálnej konkurencie a presunom výroby do Ázie sa rozhodol zmeniť oblasť
podnikania. V roku 2003 otvoril svoju prvú reštauráciu v centre Bratislavy s názvom MEDUSA. Dnes má
skupina MEDUSA Group 18 prevádzok, vyše 400 zamestnancov a je najväčšou slovenskou
gastroskupinou. Peter Štecko je jej jediným majiteľom.
Dotazník
- Ako ste sa dostali tam, kde ste dnes?
Vďaka šťastiu, extrémnej a obetavej podpore mojej rodiny. Vďaka tvrdej práci, vrodeným vlastnostiam,
ktoré ma zároveň ženú k šialenstvu.
- Koľko hodín denne trávite priemerne v práci?
Zhruba 10 hodín denne. Občas pracujem aj cez víkend, ale snažím sa to minimalizovať.
- Čo máte na svojej práci najradšej?
Budovanie nového. New biznis, rozvoj nových prevádzok a prinášanie nových ideí, smerovanie firmy na
nové trhy.
- Čo máte v práci najmenej rád?
Rutinnú prácu, spravovanie toho, čo existuje.
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12. MBA titul je magisterský titul. S pekným bonusom navyše
[Téma: Ekonomická univerzita; Pravda; 08/11/2011; s.: 22,23; Vzdelávanie; Jana Véghová]
V zahraničí sa titul MBA rovná magisterským titulom, u nás je chápaný ako čosi navyše. Porovnaním
osnov vyučovaných predmetov prídeme dokonca na to, že povedzme absolvent Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity zvládne oveľa širšie spektrum predmetov, ako je bežne zvykom v rámci výučby
MBA. Je tu však zopár rozdielov. MBA výučba je viac orientované na cvičenia, výskum, diskusie,
riešenie problémov a samostatné štúdium, ako je to na slovenských fakultách ekonomického zamerania.
"Taktiež má študent veľkú voľnosť vo výbere voliteľných predmetov podľa toho, čo študenta zaujíma
alebo čo mu prospeje v budúcej profesionálnej dráhe," približuje Lenka Švecová, koordinátorka
programu Kariéra bez hraníc. Samozrejmosťou sú povinné (zámorské) stáže. Lenka Švecová hovorí, že
MBA je skvelou vizitkou na životopise a spolu s faktom, že MBA školy ponúkajú excelentné poradenstvo
v oblasti kariéry, prispieva k veľmi úspešnej miere zamestnanosti absolventov, pričom ide často o
pomerne lukratívne pozície. Podstatným prínosom je aj fakt, že absolvent MBA neodchádza len s
diplomom a hlavou plnou vedomostí, ale s jedným z najdôležitejších aktív pre jeho budúci úspech adresárom plným kontaktov na terajších alebo budúcich lídrov sveta biznisu, ktorí promovali vtedy, keď
on alebo pre ním. Hoci prvá univerzita zameraná na obchod a riadenie bola založená v Paríži začiatkom
devätnásteho storočia, titul MBA (Master of Business Administration) vznikol v USA ako reakcia na
zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom manažérskom vzdelaní vyvolaný industriálnou revolúciou. Vychádzal zo
štandardného amerického modelu dvojročného postgraduálneho štúdia, ktoré študenti absolvovali po
získaní bakalárskeho titulu. MBA program sa vyvíjal ďalej a ujal sa natoľko, že sa od roku 1964
udomácnil aj v Európe. Dnes je po celom svete niekoľko stoviek škôl a programov a titul MBA sa tak stal

univerzálnym punčom vzdelania v oblasti manažmentu a obchodu. MBA je určené tým, ktorí po
absolvovaní predchádzajúceho štúdia, napríklad technického smeru a praxe majú hlbší záujem o
problematiku obchodu a riadenia, prípadne je to vyžiadané ich zamestnávateľom. Nie je však
zriedkavosťou, že aj absolvent ekonomického štúdia sa dá neskôr na štúdium MBA pre ďalšie prínosy,
ktoré toto štúdium prináša. V každom prípade si rozhodnutie študovať MBA treba poriadne premyslieť.
Ide totiž o značnú investíciu času a energie, ale aj peňazí. Školné sa pohybuje od niekoľko desiatok tisíc
až po milióny korún na špičkových školách v Európe a USA. Väčšina študentov zahraničných MBA
programov si preto štúdium financuje prostredníctvom pôžičiek. Nie je výnimkou pre firmy sponzorovať
časť školného svojich zamestnancov výmenou za dohodu, že zamestnanec zotrvá pracovať pre danú
firmu aj istý čas (napríklad 2 roky) po získaní titulu. Štúdium MBA bolo do nedávnej minulosti výsostne
doménou zahraničných, zväčša západných univerzít. Pre záujemcov, ktorí nechcú alebo nemôžu za
štúdiom vycestovať do zahraničia, je naporúdzi už aj niekoľko slovenských možností, zväčša výsledok
spolupráce niektorej z domácich univerzít s ich zahraničnými partnermi.
Dnes je po celom svete niekoľko stoviek škôl a programov a titul MBA sa tak stal univerzálnym punčom
vzdelania v oblasti manažmentu a obchodu.
Typy MBA štúdia
Denné štúdium MBA (full-time MBA)
- Je najbežnejšia forma štúdia, trvá obvykle dva roky. Zvyčajnou požiadavkou univerzít je určitá
pracovná skúsenosť v dĺžke povedzme troch rokov, no podmienky sa líšia od univerzity k univerzite.
Hlavným cieľom štúdia je zásadne zmeniť kariéru.
MBA popri zamestnaní (part-time MBA)
- Sú určené ľuďom, ktorí pre rôzne dôvody nechcú ukončiť pracovný pomer a plne sa venovať štúdiu.
Študenti majú zvyčajne niekolkoročnú pracovnú skúsenosť, čo im pomáha efektívne dávať do spojitosti
teóriu a prax. Výučba je realizovaná po večeroch a víkendoch, prípadne je doplnená o zopár
intenzívnych blokov trvajúcich niekoľko dní. Štúdium zaberie zvyčajne 22 - 36 mesiacov. Cieľom tohto
druhu MBA je výrazné naštartovanie súčasnej kariéry.
MBA pre vrcholových manažérov Cexecutive MBA)
- Podobné štúdiu popri zamestnaní, ale zamerané na študentov z radov vyššieho manažmentu a dlhšou
praxou, pričom osnovy sú zacielené na problematiku vrcholového riadenia. Cieľom štúdia je doladiť a
zoceliť zručnosti a vedomosti vrcholových manažérov a zlepšiť tak ich výkon.
Dištančné štúdium MBA
- Výučba prebieha väčšinou mimo priestoru školy formou online kurzov, korešpondenčnej výučby, videa
a podobne. Rozhodnutie sa pre tento typ štúdia je zvyčajne predurčené geografickým obmedzením
študenta.
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13. Absolventi trnavských univerzít vraj zarábajú málo
[Téma: Ekonomická univerzita; Trnavské noviny; 07/11/2011; 44/2011; s.: 2; Spravodajstvo; LENKA
ŠTEPÁNEKOVÁ]
Ministerstvo školstva začalo zverejňovať priemerné vymeriavacie základy platov absolventov univerzít.
Dve trnavské školy predbehli univerzity z Bratislavy, Trenčína aj Žiliny.
TRNAVA. Priemerné platy absolventov jednotlivých univerzít už nie sú tajomstvom. Na internete ich
začalo nedávno zverejňovať ministerstvo školstva.
Vychádzalo pritom z podkladov zamestnávateľov, ktorí ich poskytli Sociálnej poisťovni.
Do porovnania sa tak nedostali absolventi pracujúci ako samostatne zárobkovo činné osoby ani tí, ktorí
odišli za prácou do zahraničia.
Na čele rebríčka je Bratislava
Spomedzi devätnástich univerzít sa na prvých troch priečkach umiestnili tie bratislavské. Najlepšie platy
mali minulý rok podľa zistení ministerstva školstva absolventi Slovenskej technickej univerzity (984,25

eur), Ekonomickej univerzity (909,89 eur) a Univerzity Komenského (840,91 eur).
V porovnaní s nimi boli platy absolventov Trnavskej univerzity (TU) a Univerzity sv. Cyrila a Metoda
(UCM) výrazne nižšie.
Kým absolventi UCM zarobili v roku 2010 priemerne 648,97 eura, ich kolegovia z TU boli na tom vraj
ešte o dvadsať eur horšie. Najmenej mali vlani zarobiť absolventi Univerzity J. Selyeho v Komárne,
priemerne 569,29 eura.
Technické vedy vynášajú lepšie
Z rebríčka ministerstva vidieť, že najlepšie vlani zarábali absolventi škôl s technickým a prírodovedným
zameraním a zameraním na zdravotníctvo. Naopak, na konci rebríčka odborov stoja vojenské a
bezpečnostné vedy a náuky spolu s poľnohospodárskymi či veterinárnymi vedami.
Pre porovnanie, kým absolventi Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave zarobili priemerne
912,26 eura, najviac zarábajúci humanitní vysokoškoláci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM len
734,68 eura.
Pri iných fakultách univerzít z Trnavy sa rozdiely ešte prehlbujú.
Absolventi Filozofickej fakulty TU mali vlani zarobiť priemerne 658 eur, tí, čo absolvovali rovnakú fakultu
na UCM, vraj dostávali 624 eur.
Priemerný plat skončených právnikov TU bol podľa porovnania vlani na úrovni 633 eur, učitelia mali
dostávať 607 eur a sociálni pracovníci a zdravotníci 588 eur.
Tým sa situácia nezlepšila ani v prvom kvartáli tohto roka a ich priemerné nástupné platy klesli na 528
eur.
Ostatní absolventi z Trnavy si však polepšili priemerne o 50 eur.
LENKA ŠTEPÁNEKOVÁ
ANKETA
Ako hodnotíte krok ministerstva školstva, ktoré začalo zverejňovať priemerné platy absolventov
jednotlivých univerzít? Ovplyvnilo by vás to pri výbere školy?
Natália Mizereová, 22 rokov, študentka masmediálnej komunikácie, UCM
- Oceňujem, že takáto databáza je k dispozícii, uchádzači o štúdium na VŠ si aspoň môžu spraviť obraz
o platoch. Taktiež to ale odzrkadľuje platové rozdiely v jednotlivých krajoch.
Iveta Burdová, 19 rokov, študentka politológie, TU
- Myslím si, že zverejnenie platov absolventov vysokých škôl nie je objektívne. Podľa mňa v žiadnom
prieskume nie je možné zobrať do úvahy všetky faktory a predovšetkým rozdielne ponuky v rámci
regiónov krajiny. Tým pádom to nepovažujem za pozitívny krok.
Michal Magdolen, 23 rokov, študent práva, TU
- V rámci štatistických ukazovateľov zverejnenie priemerného platu študenta považujem za málo
hodnotnú, približnú informáciu nakoľko ide o prísne individuálnu kategóriu vzhľadom na pohlavie, oblasť
a dopyt trhu. Neverím, že by takýto postup z dielne ministerstva školstva markantne zasiahol do
rozhodovania budúceho študenta
Michaela Kajanová, 22 rokov, študentka odboru klasické jazyky, TU
- Považujem za nerelevantné zverejnenie platov absolventom vysokých škôl najmä vzhľadom na
rozdielne pracovné príležitosti v regiónoch. A preto by bolo toto kritérium pri výbere vysokej školy pre
mňa nepodstatné.
MÁRIA MAJIROŠOVÁ
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14. MA3OSHKA A KONTROVERZNÉ TÉMY
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 10/11/2011; 45/2011; s.: 82; Spoločenská rubrika; orf]
Nedávno osviežila posluchárne Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Ekonomickej
univerzity (EU) v Bratislave okrem pádu vlády aj tradičná konferencia Ma3oshka, nad ktorou prevzal
záštitu prezident SR Ivan Gašparovič. Prvý konferenčný deň si na svoje prišli strojári, ktorí diskutovali o
automobiloch budúcnosti, energii 21. storočia, ako aj o vplyvoch krízy na slovenský priemysel. Druhý
deň na Fakulte architektúry STU smerovali panelové diskusie k novým trendom priestorových zážitkov a
priemyselného dizajnu. Ma3oshka vyvrcholila v debate o aktuálnych problémoch SR.
(orf)
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15. Nový člen vedenia spoločnosti IBM Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; Stratégie; 02/11/2011; 10/2011; s.: 62; Kto, odkiaľ, kam; Redakcia]
Vrcholový manažment spoločnosti IBM Slovensko posilnil Daniel Strasser. Jeho úlohou je podpora
obchodných aktivít IBM Slovensko v oblasti podnikových analytických aplikácií a optimalizácie (BAO).
Do IBM Slovensko prišiel v roku 2007 a už viac ako 3 roky vedie medzinárodný tím poradenských
služieb IBM Delivery Centra. Daniel Strasser vyštudoval bankovníctvo a financie na Westfälische
WiIhelms- Universität, Münster v Nemecku a Hospodársku informatiku na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
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16. Konflikt Slovenska s Etiópiou
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 19:30; 10/11/2011; Správy STV; Z domova/zo sveta;
Pavol Kalinský]
Ľubomír Bajaník, moderátor STV: "Slovensko na určitý čas sťahuje z Etiópie veľvyslanca. Milana
Dubčeka na takmer 3 dni zavreli do väzenia, na čo podľa Viedenského dohovoru tamojšia moc nemá
právo. Postavila sa za nás aj celá Európska únia."
Pavol Kalinský, redaktor STV: "Veľvyslanca Milana Dubčeka, ktorý je synom zosnulého Alexandra
Dubčeka, zadržala etiópska polícia. Údajne sa prechádzal po zakázanom mieste. Niektoré správy
hovoria aj o fotení vojenských objektov, naše ministerstvo to popiera."
Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí /SDKÚ-DS/: "Neprekročil žiadnu bariéru, nie je si vedomý
žiadneho konania, ktoré by bolo výnimočné alebo nebodaj rozporné."
Pavol Kalinský, redaktor STV: "Podľa Viedenského dohovoru diplomat nemôže byť uväznený a to ani v
prípade, že so sebou nemá preukaz, ako Milan Dubček. Jeho totožnosť si mali policajti overiť. Naše
ministerstvo pred tromi dňami žiadalo vysvetlenie a ospravedlnenie. Keďže sme sa ho nedočkali,
diplomata sme stiahli do Bratislavy."
Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí /SDKÚ-DS/: "Kým Etiópia neurobí to, čo urobiť má, tak v
Bratislave pán veľvyslanec Dubček zostane."
Peter Rusiňák, prodekan pre zahraničné vzťahy, Ekonomická univerzita BA: "Zrejme došlo k vážnemu
narušeniu diplomatických stykov medzi obomi krajinami, preto považujem postup slovenského
ministerstva zahraničných vecí za štandardný v tejto situácii a za veľmi správny."
Pavol Kalinský, redaktor STV: "Podľa ministerstva zahraničných vecí Slováci, ktorí v Etiópii sú alebo tam
plánujú cestu, nebudú nijak obmedzení ani ohrození. Ambasáda funguje v normálnom režime. Pavol
Kalinský, Slovenská televízia."

Späť na obsah

17. Absolventi trnavských univerzít vraj zarábajú málo
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 10/11/2011; Trnava - Spravodajstvo; Lenka Štepáneková]

Ministerstvo školstva začalo zverejňovať priemerné vymeriavacie základy platov absolventov univerzít.
Dve trnavské školy predbehli univerzity z Bratislavy, Trenčína aj Žiliny.
TRNAVA. Priemerné platy absolventov jednotlivých univerzít už nie sú tajomstvom. Na internete ich
začalo nedávno zverejňovať ministerstvo školstva.
Vychádzalo pritom z podkladov zamestnávateľov, ktorí ich poskytli Sociálnej poisťovni. Do porovnania
sa tak nedostali absolventi pracujúci ako samostatne zárobkovo činné osoby ani tí, ktorí odišli za prácou
do zahraničia.
Na čele rebríčka je Bratislava
Spomedzi devätnástich univerzít sa na prvých troch priečkach umiestnili tie bratislavské. Najlepšie platy
mali minulý rok podľa zistení ministerstva školstva absolventi Slovenskej technickej univerzity (984,25
eur), Ekonomickej univerzity (909,89 eur) a Univerzity Komenského (840,91 eur).
V porovnaní s nimi boli platy absolventov Trnavskej univerzity (TU) a Univerzity sv. Cyrila a Metoda
(UCM) výrazne nižšie. Kým absolventi UCM zarobili v roku 2010 priemerne 648,97 eura, ich kolegovia z
TU boli na tom vraj ešte o dvadsať eur horšie. Najmenej mali vlani zarobiť absolventi Univerzity J.
Selyeho v Komárne, priemerne 569,29 eura.
Technické vedy vynášajú lepšie
Z rebríčka ministerstva vidieť, že najlepšie vlani zarábali absolventi škôl s technickým a prírodovedným
zameraním a zameraním na zdravotníctvo. Naopak, na konci rebríčka odborov stoja vojenské a
bezpečnostné vedy a náuky spolu s poľnohospodárskymi či veterinárnymi vedami.
Pre porovnanie, kým absolventi Materiálovo technologickej fakulty STU v Trnave zarobili priemerne
912,26 eura, najviac zarábajúci humanitní vysokoškoláci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM len
734,68 eura. Pri iných fakultách univerzít z Trnavy sa rozdiely ešte prehlbujú.
Absolventi Filozofickej fakulty TU mali vlani zarobiť priemerne 658 eur, tí, čo absolvovali rovnakú fakultu
na UCM, vraj dostávali 624 eur. Priemerný plat skončených právnikov TU bol podľa porovnania vlani na
úrovni 633 eur, učitelia mali dostávať 607 eur a sociálni pracovníci a zdravotníci 588 eur.
Tým sa situácia nezlepšila ani v prvom kvartáli tohto roka a ich priemerné nástupné platy klesli na 528
eur. Ostatní absolventi z Trnavy si však polepšili priemerne o 50 eur.
Lenka Štepáneková
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18. Budúcnosť eura je otázna, čo bude ďalej? Pýtajte sa ekonóma!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 13/11/2011; Čas.sk; Čas.sk]
Nad eurozónou sa sťahujú mračná! Vrátime sa nakoniec späť ku slovenskej korune? Na vaše otázky o
budúcnosti eura bude odpovedať ekonóm Radko Kuruc.
Radko Kuruc vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval ako ekonomický novinár,
neskôr sa v Národnej banke Slovenska podieľal na projektoch súvisiacich so zavedením eura. Teraz
pôsobí ako manažér sekcie finančných trhov v Inštitúte hospodárskej politiky. V pondelok o 11-tej hodiny
bude online odpovedať na vaše otázky o ekonomických problémov Grécka, Talianska, situácii na
Slovensku a budúcnosti spoločnej európskej meny. Pýtajte sa už teraz!
Meno:
Otázka: Sem napíšte Vašu otázku
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19. Šavelová Katarína
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 11/11/2011; Blogy; E-ženy.sk]
K online podnikaniu ma inšpirovala moja práca. Online marketingu sa venujem takmer šesť rokov, prvé
štyri roky som pracovala pre viac spoločností na rôznych pracovných pozíciách. Pred tým som dokonca

pracovala ako sekretárka v personálnej spoločnosti a po večeroch som ešte brigádovala v ďalšej práci,
peniažky boli potrebné najmä keď žijete v prvom ročníku VŠ na internáte a máte sny o precestovanom
lete.
Všeobecne si na tieto roky spomínam ako na krásne aktívne obdobie, kedy som stíhala naraz študovať,
pracovať, ale aj zabávať sa s priateľmi, čo je v živote študenta veľmi dôležité. Rozhodujúcim zlomom,
kedy sa zmenila moja záľuba v online marketingu na vášeň bolo obdobie, keď som pochopila, že jedine
online marketing je dokonale merateľný, keď viete ako na to, viete presne vyčísliť náklady a výnosy z
každej online kampane, z každej reklamy na internete, či dokonca z každej aktivity, ktorú ste vykonali.
Vtedy mi došlo, že snáď každý musí chcieť tak skvelý marketingový produkt, alebo službu, navyše
neporovnateľne lacnejšiu s inými formami reklamy a z ktorej priamo vidieť výsledky. Ani vtedy som však
ešte úplne neuvažovala nad začatím podnikania, podnikať som plánovala až po realizácií iných plánov
ako napríklad vyštudovať (paradoxom je, že som vyštudovala Financie na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej Univerzity v Bratislave, čo vôbec nesúvisí s tým, čo robím), nabrať veľa pracovných
skúseností, vydať sa, mať deti a po materskej založiť niečo vlastné.
K podnikaniu ma vlastne prinútili ohlasy mojich priateľov a známych, ktorí potrebovali online
marketingové služby, neskôr sa ozývali už aj známych známi a tak bolo potrebné založiť živnosť, keďže
som zarábala už aj popri zamestnaní. Najskôr som podnikala ako Katarína Šavelová v štýle "poznám
jednu slečnu čo robí SEO a internetový marketing" neskôr prišiel zlom, keď som dostala prvý "vyhadzov"
pod zámienkou, že som nezapadla do tímu. Vtedy mi došlo, že pracovať s ľuďmi, ktorí sa v skutočnosti
nechcú posúvať ďalej a je im dobre na svojich vyhriatych miestečkách nemá význam.
Prišla som na to, že práca pre niekoho iného ma ubíja, potláča moju motiváciu a chuť pracovať. Tak
prišla na svet firma RUonline. Bolo to v lete 2009, mala som 23 rokov. RUonline zobrazuje skratky z
anglického ARE YOU ONLINE? Hlavnou myšlienkou je zabezpečiť, aby webstránky našich klientov boli
naozaj online.
Prostredníctvom Go to market stratégie, je našou úlohou "prevrátiť" marketingové oddelenia vo firmách
na ruby. Cieľom je rozbehnúť klientove online marketingové aktivity, spolupracovať na HR aktivitách pri
prijímaní kvalifikovaných ľudí, školenia, postupné presuny zodpovednosti na nových kvalifikovaných ľudí
a v konečnej fáze zabezpečiť kompletný chod online marketingových aktivít spoločnosti bez akýchkoľvek
pomocných zásahov – jednoducho povedané, pripravíme klientovi online prostredie, založíme mu
kampane, naučíme ho čo s tým má robiť a v konečnom dôsledku na neho kampane presunieme (pokiaľ
chce).
Pôsobíme hlavne v Bratislave a v okolí, aj keď miesto podnikania je registrované v Banskej Bystrici, kde
tiež fungujeme. Strach z podnikania nemám, vyrastala som v podnikateľskom prostredí prakticky od
malička, rodičia vlastnia už takmer 20 rokov úspešnú prekladateľskú a tlmočnícku agentúru.
Mamina má navyše psychologické vzdelanie, liberálny spôsob výchovy mi otvoril úplne iné obzory, v
ktorých som sa mohla realizovať. V prvom rade som si vždy verila a tvrdo som si šla za svojim. Ciele sa
potom napĺňali jeden po druhom.
Dnes sa riadim dvoma zlatými pravidlami. Porovnávať sa treba so silnejšími, aby ste si stanovili vyššie
ciele, druhé pravidlo je skôr otázkou ktorú si dávam vtedy keď mám pochybnosti – Čo by som robila
keby som sa nebála?
Šavelová Katarína
www.RUonline.sk
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20. Ekonóm Radko Kuruc ONLINE: Slovenské banky sú v bezpečí!
[Téma: Ekonomická univerzita; cas.sk; 14/11/2011; Čas.sk; Čas.sk]
Nad eurozónou sa sťahujú mračná! Vrátime sa nakoniec späť ku slovenskej korune? Na vaše otázky o
budúcnosti eura bude odpovedať ekonóm Radko Kuruc.
Radko Kuruc vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval ako ekonomický novinár,
neskôr sa v Národnej banke Slovenska podieľal na projektoch súvisiacich so zavedením eura.
Teraz pôsobí ako manažér sekcie finančných trhov v Inštitúte hospodárskej politiky.

Na Vaše otázky odpovedal hosť
Ekonóm Radko Kuruc
Ako je mozne ze v USA krachuju banky,tento rok uz 76,a Eurozona nechce pripustit krach ani
jednej,lebo by to vraj znamenalo koniec eurozony?Preco? (Roman)
V USA krachuju skor male banky, v europe je situacia ina, nakolko v europskom priestore dominuju
najma velke banky. Aj v USA su banky, ktore by v pripade problemov boli zachranovane exekutivou USA
Chcem sa spýtať či môže mať vplyv rozpad eurozóny na úspory občanov v slovenských bankách s
vlastníctvom štátov ktoré sú v zlej ekonomickej situácií. Ďakujem (Jozef)
slovenske banky su v dobrej kondicii, v priemere vsetky ukazovatele kotrolovane Narodnou bankou
Slovenska su v poriadku, kapitalova primeranost, ktora by sa celoeuropsky ma od polovice buduceho
roka zvysit, u nasich bank prekracuje novostanovene hodnoty.
čo bude s našimi vkladmi (Sem napíšte Vaše meno)
vid odpoved vyssie, navyse vklady su chranene systemom ochrany vkladov do vysky 100 %
V pripade rozpadu, respektive zmenseniu eurozony,ak sa Slovensku nepodari dostat sa do skupiny
europskych lidrov ako su Nemecko a Francuzsko,co to bude pre nas znamenat? Prechod k povodnej
mene,devalvacia atd.Ako sa urci co z nasich uspor prejde na SKK?
Grecky oligarchovia ulozili svoje finacne prostriedky vo svajciarskych bankach.Aky je vas nazor
ponechat prostriedky na uctoch,alebo premenit na inu menu napr. britske libry?
Dakujem ,pekny den a drzme palce,ze eurozona prezije!! (Andrea)
tieto scenare su zatial predcasne, zijeme v hektickej dobe, kde sa situacia meni kazdy den. Slovensko
zatial aspiruje na to, aby sa v pripade rozdelenia eurozony dostalo do tej lepsej skupiny.
Počíta sa 7,7 miliardy EUR do zadlženia SR /euroval/ (Mirec)
Podla previdiel eurostatu sa do zadlzenia zapocitavaju aj prostriedky, za ktore boli emitovane dlhopisy
EFSF, takze nie cela suma.
dobry den pracujem v česku zarabam česke koruny a odkladam si ich nemenim ich na euro myslite že
robim dobre (Martrtin)
ak pracujete ako aj zijete v CR, tak je samozrejme rozumne, aby ste mali svoje prostriedky v mene, v
ktorej platite svoje ucty, platite v obchode a pod.
ak skončí euro, akú hodnotu bude mať Sk?Prídu ľudia oveľkú časť vkladov? (Julo)
je to zatial predcasny scenar. ale jedna z moznosti hovori o tom, ze by sa eura menili ku korunev
pomere 1:1 a trh nasledne by stanovil realny trhovy kurz
Projekt eura bol zakladany uz s vedomim, ze to nemoze prezit, preco sme ho teda prijali ? Hrali s nami
hazardnu hru na cierneho petra, alebo na potencionalny vytazok z pyramidovej hry, ci niekto chcel len
silnejsiu menu na svoje "obchody" ? Kazdopadne, zaujimalo by ma (i ked svoj nazor na to uz mam) co si
myslite o zlate a striebre ako forma uchovania si majetku cez moznu recesiu, alebo pad eura, popripade
celeho systemu (demokracie, ci kapitalizmu). Alebo je lepsie kupit nehnutelnost ? (osobne si myslim ze
zo vsetkeho trochu je idealne). V ktory presny den (datum) si myslite, ze 500eurovka bude mat vyssiu
ohrevnu (ohen) hodnotu ako menovu ? (staci mi len tip, nech je sranda, potom porovname ;) ) Skoda ze
nie je na tuto debatu viac priestoru.. Dik :) (melisa)
nie som si celkom isty, ci projekt eura bol uskutocneny s tym vedomim, ako tu pisete. Tento projekt ma,
myslim si ze este stale, viacero pozitiv aj pre SR. Napr. Rumunsko,ale aj Polsko napr. chce vstupit do
eurozony. Co sa tyka zlata a stirebra, je to v podstate komodita ako kazda ina, (ropa, med, kukurica..) to
znamena ze ich ceny su velmi volatilne. navyse transakcne naklady su vysoke. treba pocitat s 10 %
marzou pri kupe a pri predaji. ohladne 500E bankovky: az potom ked euro zanikne, to znamena, ze
nepredpkladam, ze by sme zaznamenali v kratkej dobe hyperinflaciu
Prečo si Grécko, Taliansko neriešia svoje dlhy bankám odpredajom štátneho majetku, prípadne svojich
zlatých rezerv ? Ak banky urobili zlý biznis, tak nech si to znášajú - veď to takých odborníkov=ekonómov
s prepáčením naseriem za 10 minút plný kýbel! (Ing.Milan Zajac)
Co sa tyka talianska, tak zatial to vyzera, ze by na upokojenie trhov mohli stacit usporne opatrenie, aj
ked na druhu stranu, podla niektorych prepoctov, by muselo mat taliansko prebytkovy rozpocet viac ako
4 % rocne, aby si udrzalo dlh na sucasnej urovni. pravda je, ze zlate rezervy talianska su vyrazne, a asi
by bolo fair, ak by s tym nieco robili
Dobry Den,
kedze mam nasporenu znacnu hotovost na terminovanych vkladoch chcem sa Vas spytat ake su
spojene rizika s moznym padom eura?
Su vhodnejsie ine alternativy ako si ponechavat hotovos? Ak ano ake by ste odporucili?

Vdaka. (Ivan)
pri znacnej hotovosti je urcite na mieste diverzifikacia rizika: hotovost, vklady v bankach, mozno
svajciarsky frank, australsky dolar...
mame svoje uspory v eurách v bezpečí ak by zaniklo euro? (peter)
zatial stat garantuje uspory v bankach
čo myslíte že nastane, ak by veľmoci rozhodli, že eurozónu opustí Grécko? Akú máme šancu na
pokojnejší a slušnejší život, že ak zostane eurozóna, bude to najlepšie riešenie pre obyčajných ľudí?
(Jana)
pre grecko budu nasledujuce roky tak ci tak velmi drasticke, sucasne usporiadanie sa s velkou
pravdepodobnostou zmeni, mam na mysli skor institucionalnu zmenu, teda moznost vytvorenia fiskalnej
unie
Pan Kuruc, myslite, ze sa cina zapoji do zachrany eura? Bude mat oslabenie eurozony vplyv na export
Ciny a nasledne import surovin z Ausstralei? (vlado pivo)
:) sucasna ponuka na zapojenie sa cudzieho kapitalu do eurovalu nie je velmi vyhodna pre tretie krajiny.
bud sa budu musiet zmenit podmienky, alebo sa cina nezapoji. australia sa javi ako ekonomika, ktora
patri medzi tie, ktore su najmenej ovplynene europskou dlhovou krizou
Dobry den,
mna by zaujimalo aky vplyv by mal pripadny pad eura a opatovne zavedenie SKK na existujuce hypo uverove vztahy a ci si myslite ze k takej situacii pride.
dakujem (Barbora)
malo by to rovnaky vplyv ako pri zavedeni eura, to znamena ze pri pripadnom zavedeni staronovej meny
by sa zmenit nic nemalo, prepocitalo by sa to konverznym kurzom.
Prosím Vás ako by sa prejaví na usporách
keby sme naspäť prešli na Sk. (Sem napíšte Vaše meno)
zavisi to od toho o kolko by sa koruna naseledne devalvovala, resp. depreciovala voci ostatnym menam.
tak ako by sa prepocitavali uspory, prepocitavali by sa aj domace ceny, takze vyrazna zmena by to byt
nemala. zatial je to ale len hypoteticke
Cital som ze bankrot Talianska sposobi obrovske problemy pre staty Europskej unie. Mozete uviest
niekolko konkretnych moznych prikladov co to moze urobit so Slovenskom ? (Peter)
mohli by sa zvysit uroky na slovenske dlhopisy. buduci rok si SR planuje pozicat na trhu 12 mld. E, co
znamena, ze by sme mohli platit viac. bud by sa vzysil deficit, alebo by sa muselo viac skrtit na vladnych
vydavkoch. Krach krajiny ako taliansko by sposobil velke otrasy na trhoch, znizila by sa opat dovera v
eurozonu, investori by mohli zvazovat zvysovanie vyroby, mohol by nastat pokles objednavok, rast
nezamesntanosti a pod..
ked padne euro prideme o uspory v bankach ---- (zabiak777)
vid odpoved vyssie
Dcera zije a pracuje vo Svajciarsku.Cast uspor ma na Slovensku v eurach.Bolo by dobre tieto uspory v
eurach previest zamenene na franky do Svajciarska.Dakujem za odpoved. (Viliam Hradel)
opat diverzifikacia je dolezita, ak zije a pracuje vo svajciarsku je dobre ak ma svajciarske franky
Dobrý deň, dnes novinári radi prinášajú články o zániku eura a politici rokujú aj po pol noci, aby
zachraňovali eurozónu, zdá sa, že politici pustili do gatí, ale dane zvyšovať vedia stále a sľubovať
vianočné dôchodky tiež, čo si myslíte, kedy politikom dôjde, že tárať dve na tri nemá zmysel? (Albert)
:) niektori ludia su nepoucitelni :)
Ako sa da technicky odist z eurozony na vlastnu menu? Ako sa rozlisia "grecke E" od zvysnych pri
konverzii? Ako donutia ludi prejs na drachmu, ked je vyhodnejsie si nechat E? (Michal)
existuju na to viacere scenare: stanovil by sa vymenny kurz, zatvorili by sa banky (aby neprisli ludia
vyberat svoje peniaze) nasledne by sa vsetky elektronicke prostriedky v E zmenili na noveu menu
stanovenym kurzom (tak ako to bolo napr. u nas ked s menili SKK na EUR) aj preto napr. grecka
centralna banka sleduje odlev eur z grecka do zahranicia...napr. v septembri to bolo niekolko desiatok
miliard eur.
Dobrý deň, akú infláciu očakávate v eurozóne a v ČR v súvislosti s touto krízou?
Detto aký vývoj akcií? (Jaro Levice)
ocakavnia su okolo troch percent, ciel ECB je blizko dvoch. co sa tyka akcii, je to velmi volatilne a ak by
som vedel odpovedat na tuto otazku, tak by som sedel terez niekde na bahamach :)

Dobrý den, chcem sa opýtat co robit s nasporenými peniazmi ci investovat do zlata alebo kupit nebodaj
auto., nie ze sa jedneho dna zobudim a zistim ze miesto 10000euro mam na ucte iba 1000. Dakujem
(Marcel V)
skrtanie nul by v najblizsej dobe nemalo nastat, teda hyperinflacia sa neocakava, co sa tyka zlata, je
dobre sa pozriet aj na poplatky a tiez vyraznu volatilitu tejto komodity.
Dobrý deň.
Vedeli by ste načrtnúť najkatastrofickejší scenár, ktorý môže nastať, ak Európa túto krízu nezvládne? Čo
by sa stalo s bankami, štátmi, s peniazmi?Ďakujem (Martin)
neviem si to ani predstavit :) stale verim v schopnost politikov v sucinnosti s odbornikmi zvladnut tuto
situaciu
Chcem sa opýtať či je vhodné v terajšej ekonomickej situácii zameniť úspory v eurách za inú menu
napríklad americký dolár? (Lea)
zavisi od vysky uspor, pre vymene mien je potrebne pocitat s transakcnymi nakladmi a tiez pripadnymi
rozdielmi v urokoch, menovy par EURUSD je velmi volatilny..
Dobrý deň, pracujem ako účtovníčka a to si fakt neviem a ani nechcem predstaviť návrat k slovenske
korune, vzhľadom na tú pracnosť, ktorú sme mali pri prechode z SKK na EUR. Tak na koľko percent
predpokladáte návrat k SKK? Ďakujem. (Darina Hansová)
nic netrva vecne, ale v najblizsich rokoch nepredpokladam, ze k tomu pride
Euro je odzaciatku velka chyba podla mna... nieco take ani v orzpravke by nemohlo fungovat nieto este
v skutocnosti .. ale hlavne ze sa niektore staty dobre nabalia a pritiahnu vela produkcie na svoj trh... z
nasho trhu po vstupe do eurozony sa vela stratilo najme z nasej domacej produkcie drahe veci nam
vyrabat a pestovat zakazali a vyrabame a pestujeme najlacnejsie ty padom klesaju trzby a aj platy ale
smola ze tie ceny stale idu zavratnym tempom hore.. co myslite bol by nas stat na tom lepsie ak by sme
neprijali euro a uchovali si vlastnu menu ?? ktora predtym ako sme prijali euro isla naozaj prudko hore?
pritom asi je jasne ze tento jav bol urobeny umelo ... (peter)
euro plati na slovensku 3 roky, inflacia je v priemere za tie tri roky najnizsia v historii, pohyb kurzu pred
zavedenim eura bol hnani aj spokulaciami, ak sa pozriete na vyvoj ceskej koruny, tak vyrazne
neposiluje, polsky zloty za poslednych par rokov oslavil, madarsky forint detto
Ked by sme sa vratili k Sk v jakom kurze by sa to menilo? 30,126 Sk za euro, alebo v nejakom novom
stanovenom? Dakujem (Jan Kerekeš)
je viacero moznosti, mohlo by to byt kludne 1:1 a potom by trh stanovil realny kurz
ak by sa zmenil kurz eura ku korune v pomere 1:1? to zamená že ak mám 10 000 Eur, budem mať
potom 10 000 SK?
(Daša)
ano, na veci by to nic nezmenilo, bolo by to len vyjadrenie jednej meny v druhej. mali by ste 10 000
SK,ale mlieko by stalo 50 halierov, tak ako dnes stoji 50 centov.
chcem sa opýtat, chcem si zobrat uver na bývanie, mam sa obavat, co sa týka uverov? a budu jrachovat
aj poistvone? dakujem (Micha)
hypoteticky, vy ako veritel by ste na krachu mohli ziskat
mala by eurozona dostatok prostriedkov na teoreticku zachranu ekonomik ako Taliansko, ci Spanielsko?
Co by sposobila neschopnost takychto ekonomik splacat svoj dlh?
(vlado pivo)
zavisi to do viacerych faktorov, ako by sa nastavila PSI, kolk odlhu by sa odpisalo. spanielsko malo pred
dvoma rokmi napriklad lepsie cisla ako UK. V tomto pripade sa hra do velkej miery s doverou. UK ma dlh
nad 80 % HDP, deficit verejnych financii tiez vysoky, a refinancuje sa na trhu len o nieco horsie ako
nemecko, lepsie ako francuzsko. Podla vsetkeho je za tym dovera invetorov, ze za UK stoji BoE, teda
ich vlastna cetrálna banka...
mám nasporené 26 000 E. čo s tým mám robiť? nechať to tak a čakať alebo zameniť za inú menu?
Dakujem (daša)
cely tento obnos vam garantuje stat. v pripade problemov banky v ktorej to mate ulozene by vam to bolo
vyplatene v 100 % vyske.
Chcem sa spytat pan ekonom ako sa da vyriešiť dlh, ktory je momentalne dovodom tejto krizy este
vacsim dlhom? (Jozef Burdej)
dlh sa da z kratkodobeho hladiska riesit dalsim dlhom za urcitych podmienok: nizsie urokove sadzby,
vyssi rast ekonomiky, nasledne prebytkove rozpocty a znizovanie dlhu. samozrejme sa to neda riesit v
pripade ak 10rocne grecke dlhopisy nesu vynos viac ako 30 percent rocne...

Zdravicko,
pri sledovani tohto cirkusu na napada jedna vec: preco su trhy naviazane na nalady ekonomov a inych
zaujmovych skupin, akymi su napr. S&P, Moody´s a ine, Tieto agentury sice vychadzaju z faktov, ale v
podstate ide o subjektivne vnimanie ekonomickej situacie ludmi, ktori v nich pracuju. Pytam sa ako laik,
neda sa nejak vyhnut tomu, aby ekonomika nebola ovplyvnovana, niekedy aj negativne, subjektivnym
pohladom par "vyvolenych"? (Erik)
EK pripravuje pravidla pre ratingove agentury, zatial upustila od vytvorenia europskej.
Vieme, že situácia je veľmi vážna, ale zatiaľ som nepočula nikoho povedať čo by sa v prípade rozpadu
EU stalo s peňažnými prostriedkami občanov uložených v našich bankách. (Gitka)
zavisi od situacie v akej by nastal pripadny rozpad eurozony, ale hypoteticky by sa stalo to co sa dialo,
ked sme prijali euro, teda prepocitali by sa eura v bankach, podla stanoveneho kurzu na novu menu
Dobrý deň pán Kuruc. Nemyslíte si, že sa táto situácia dala predpokladať a aj na pôde EP si možno boli
vedomí toho, že sa raz spoločná mena zosype, keďže Grécko a aj Taliansko si dlhšiu dobu neplnili
kritériá stanovené EÚ? Nedalo sa tomu skôr zabrániť? (Martina)
urcite zlyhali kontrolne mechanizmy a nasledne sankcie. mimochodom bolo obdobie, ked pravidla
neplnilo ani nemecko...
Je reálna možnosť návratu Slovenska k Slovenskej korune ? (Robert )
taka moznosti tu samozrejme je, ale nepredpokladam, ze by to malo byt v kratkej dobe
Máme 100% ručené vklady, ale počul som, že ešte nie sú vyplatené vklady z Devín banky. Takže ak by
krachla väčšia banka, tak by nám to ručenie bolo na nič, že? Ďakujem. (Jozef)
vsetky vklady z devin banky pre sukromne osoby, ktore si o to poziadali su vyplatene.
Ak by padlo Euro, boli by naspat SK? Ak ano, znamenalo by to opatovne zdrazovanie? (Vlado)
samotna konverzia ako taka by nemala mat vplyv na inflaciu, resp. len minimalny, dolezite su
ekonomicke faktory.
dobry,viackrat ste pouzili vyraz volatilita,co to je? nechcem vyzerat sko dedil ale kto sa nepyta nevie
(gabriel)
vyrazny pohyb cien
dobry den vydrzi euro buduci rok (igor)
verim ze ano... dakujem vam vsetkym za otazky, ktorych bolo neurekom a je mi luto ze som nestihol
odpovedat na vsetky. prajem pekny zvysok dna Radko Kuruc
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21. Čakajme chudobné roky
[Téma: Ekonomická univerzita; Týždeň; 14/11/2011; 46/2011; s.: 30,31,32,33; Rozhovor; JOZEF
MAJCHRÁK, MARTIN HANUS]
Hoci vyštudoval elektrotechniku, dnes šéfuje tretej najväčšej slovenskej banke. Hovorí, že euroval je
morálnym hazardom. Kritizuje bankový odvod, ktorý zaviedla slovenská pravica. Generálny riaditeľ Tatra
banky a prezident bankovej asociácie Igor Vida..
.do Hospodárskych novín píšete komentáre, v ktorých neváhate kritizovať aj konkrétnych novinárov.
Keďže v rokovaniach s politikmi zastupujete slovenské banky, nie je vaša priamosť kontraproduktívna?
Neviem, ale nevybavuje sa mi žiadna situácia, v ktorej by som si povedal, tak teraz si mal byť radšej
zdržanlivejší...
.vás jednoducho komentovanie aktuálneho diania baví, či nie?
No, baví ako baví. Práve dnes ráno som si prečítal noviny a povedal som si, že už ma to vôbec nebaví.
.čo bolo v novinách?
Stále dookola to isté, keď niekto demagogicky tvrdí, že biela je čierna.
.konkrétne?
Napríklad som zachytil vyjadrenie predsedu Smeru, že v budúcnosti počítajú s navýšením bankového

odvodu. Politici tomu vravia banková daň, hoci to nie je daň, pretože to nie je zo zisku. Pritom ani politici
netušia, čo schválili. Oni si myslia, že banky majú vysoký zisk a môžu si to dovoliť. Tu však nejde o zisk.
Je to odvod do štátneho rozpočtu z majetku banky.
.čo to znamená?
To, že všetci akcionári, ktorými sú aj fyzické osoby, musia zo svojho vrecka vytiahnuť peniaze a poslať
ich do štátneho rozpočtu. Prečo? Pretože to pán Fico označil za spravodlivé. Po tomto ma už naozaj
nebaví donekonečna obhajovať nad slnko jasnú logiku proti demagógii.
.skúste vysvetliť, prečo je pre vás bankový odvod taký problém. Pri 0,4 - percentnom odvode si mnohí
povedia, že o nič nejde, lebo pre banky je to kvapka v mori a pre štátny rozpočet veľa peňazí...
Je to veľmi jednoduché. Banka prijíma depozitá a časť z nich je chránená Fondom na ochranu vkladov,
kam sa odvádza 0,2 percenta z hodnoty vkladov, aby sa vo fonde akumulovali zdroje, keby nejaká
banka prišla o peniaze. Teraz bola použitá podobná logika, ale z opačného konca. Najskôr vznikla
suma, ktorou treba sanovať rozpočet, a potom sa hľadal vzorec, ako ju získať. Zobrali sa nechránené
vklady, teda vklady firiem, samospráv, profesionálnych investorov. Politici zistili, že keď ju vynásobia 0,2
percentami, tak im vyjde 50 miliónov eur. Keďže je to daňovo odpočítateľná položka, banky si o to znížia
daň a do rozpočtu príde v čistom 40 miliónov. To bolo vtedy presne toľko, koľko chceli. Medzitým sa
ukázalo, že diera v rozpočte je väčšia, tak to zdvojnásobili na 0,4 percenta.
.v tomto pripade však nejde len o slovenských politikov, pretože s týmto konceptom prišli politici po celej
Európe.
Žiaľ, ukazuje sa, že Európa je nielen dekadentná, ale aj veľmi socialistická. Nakoniec to najlepšie vidno
na prebujnených a nadmieru štedrých sociálnych systémoch týchto krajín.
.pre vás bude bankový odvod predstavovať ročne trochu menej než 20 miliónov eur, pričom váš zisk bol
minulý rok okolo 90 miliónov eur Čo to znamená pre fungovanie banky?
Máme 19-percentnú rovnú daň z príjmu. Keby sme nové odvodové zaťaženie počítali cez túto daň, tak je
to presne to isté, ako keby nám zvýšili daň z 19 na 35 percent. Teda tento na prvý pohľad nízky
0,4percentný odvod znamená zdvojnásobenie dane zo zisku. Pre mnohé menšie a stredné banky to
dokonca znamená viac ako stopercentnú daň, pretože zaplatia viac, ako je ich zisk. Predstavte si, že
zarobíte dva milióny a odvediete šesť miliónov. Aj taká banka podľa oficiálne dostupných údajov
existuje.
.ako zareagujete v Tatra banke? Budete znižovať platy zamestnancov či zvyšovať poplatky klientom?
Žiaľ, už sme boli nútení začať siahať ľuďom na rôzne benefity a budeme musieť v tom pokračovať. Už
počas krízy sme pritom prepustili desať percent zamestnancov. To, či budeme zvyšovať poplatky, súvisí
aj s konkurenčným bojom. Na Slovensku je 26 bánk a nežijeme v izolovanom svete. Ak by sme chceli
preniesť tieto náklady na firemných klientov, oni sú veľmi mobilní a môžu si bez problémov otvoriť účet
napríklad v Českej republike a presunúť tam peniaze.
.chcete tým naznačiť, že tie náklady budete viac presúvať na individuálnych klientov?
To som nepovedal. Chcel som len povedať, že pre nás vôbec nie je také jednoduché zvýšiť poplatky a
dostať tie peniaze späť. Po prvé, konkurencia tu funguje. Môžem zvyšovať poplatky len do takej výšky,
aby som zostal konkurencieschopný. Po druhé, je tu časť klientely, ktorá môže presunúť peniaze inam.
Tieto peniaze predstavujú viac ako polovicu likvidity, ktorú slovenské banky majú. To znamená, že
budeme primárne hľadať rezervy v našich výdavkoch.
.ale taký vysoký bankový odvod zrejme zasiahne aj firmy. Dá sa odhadnúť, o koľko menej budú môcť
banky úverovať naše firmy?
Ťažko povedať. Práve som čítal rozhovor s pánom Unčovským (výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej
asociácie: pozn. red.), ktorý hovoril, že keď to prerátame cez hypotéky, tak to zodpovedá ekvivalentu 28tisíc priemerných hypoték. O toľko hypoték menej budú môcť banky poskytnúť.
.na druhej strane, neboli doteraz slovenské banky až príliš rozšafné? Napríklad pri budovaní honosných
pobočiek v malých mestách...
Mnohé honosné pobočky niektorých bánk v okresných mestách súvisia s tým, že tu predtým boli štátne
banky, ktoré boli sprivatizované, ale tieto pobočky im ostali. Keď si zoberiete banky, ktoré predtým neboli
štátne, tak tie ich pobočky sú relatívne malé. Lenže teraz je na Slovensku oveľa menej pobočiek než

pred desiatimi rokmi. Na druhej strane máte pravdu v tom, že ak vám rastie biznis o dvadsať či tridsať
percent ročne, ako sme boli v bankách zvyknutí, tak sa pozeráte na výdavkovú stranu svojho podnikania
inak, než keď máte jednopercentný rast.
.robert Fico, ktorý môže na jar zostavovať vládu, hovorí o bankovom odvode 0,7 percenta. Čo by to pre
vás znamenalo?
Pre nás, ale aj pre ďalšie veľké banky by to znamenalo efektívnu daň vo výške viac ako 50 percent a pre
menšie banky by to mohlo byť likvidačné. Niektoré menšie banky sú totiž špecializované a majú relatívne
vysoký podiel depozit ku svojej bilancii. Niektorým sa môže ľahko stať, že zaplatia vyšší odvod, ako
vyrobia zisk. Potom si akcionári jedného dňa povedia, že už to nebudú ďalej znášať. Najhoršie však je,
že nevidíme svetlo na konci tunela. To nie je dočasné opatrenie, kedy by sa povedalo: buďte na čas
solidárni, a potom to zrušíme.
.je to naozaj také dramatické? Na Slovensku je oproti iným krajinám nižšia daň z príjmu, takže ani tento
odvod nemusí znamenať veľké znevýhodnenie našich bánk v porovnaní so zahraničnými bankami.
So zahraničnými bankami nie, ale s inými odvetviami v rámci ekonomiky áno. Prečo by toto odvetvie
malo byť diskriminované?
.mnohí to vnímajú tak, že banky roky investovali peniaze do štátnych dlhopisov s tým, že štáty predsa
nemôžu skrachovať. Brali z toho zisky a vo chvíli, keď sa dostali do problémov, je tu tlak na ich záchranu
z peňazí daňových poplatníkov. Prečo by sa nemohli brať peniaze aj bankám?
V tom je istá logika, len nelogické je to, že tie krajiny, kde banky majú nakúpené rôzne nezmysly vo
svojich súvahách len preto, že to boli štátne dlhopisy, takéto odvody nezavádzajú. Alebo zavádzajú len
vo veľmi malej miere. No na Slovensku, kde grécke dlhopisy tvoria jedno percento aktív bankového
sektora, zavádzame takúto masívnu daň.
.tatra banka má nejaké grécke dlhopisy?
Žiadne. Zo štátnych dlhopisov máme výlučne dlhopisy Slovenskej republiky. Platí pravidlo, že
investujeme len do toho, čomu rozumieme.
.mnohí bankári sa dnes hája tým, že keď investovali do gréckych dlhopisov, nikto netušil, že bude takýto
problém a tieto dlhopisy boli oceňované podobne ako nemecké dlhopisy. Nebola tu už pred nejakými
štyrmi-piatimi rokmi medzi bankármi téma, že to raz môže byť problém?
Myslím, že nie, ale ak aj bola, my sme nikdy do týchto vecí neinvestovali, takže sa nás takáto téma
netýkala. Jeden môj bývalý kolega, ktorý odišiel robiť šéfa investičného oddelenia do veľkej banky vo
Viedni, mi raz hovoril, že za ním prišli kolegovia s návrhom masívne investovať do islandských štátnych
dlhopisov, pretože majú dobrý rating a výborný výnos. Opýtal sa ich, či vedia, koľko obyvateľov má
Island. Keď odpovedali, že netušia, tak ich poslal, nech si to naštudujú. Viac sa s podobným návrhom
nevrátili. Aj pri dobrom ratingu si musíte zachovať zdravý rozum.
.ako šéf bankovej asociácie ste sa v poslednom čase v rámci diskusií o odvode asi dosť často stretávali
s ministrom Miklošom či štátnym tajomníkom Tvaroškom. Čo ste si z týchto stretnutí odniesli?
Stretával som sa aj s inými politikmi nielen z koalície, ale aj z opozície. Odniesol som si poznanie, že
veľmi ťažko nájdeme dohodu, pretože oni sedia na úplne inej stoličke ako ja. To je vec, ktorú ma na
škole učili v úplne prvej lekcii. Ich záujmy a motivácie sú úplne iné ako naše. Takže dohoda sa hľadá
veľmi ťažko.
.na druhej strane, aj oni rozumejú tomu, že vysoký bankový odvod môže poškodiť podnikateľskú sféru.
Prečo ste ich nepresvedčili o nižšom odvode?
Oni tomu rozumejú, ale berú to ako menšie zlo. Podľa mňa im došli dobré riešenia a musia začať
používať zlé riešenia. Dobré riešenia, ako zvýšenie spotrebnej dane z alkoholu, im neprešli v koalícii a
tie peniaze im chýbajú. Tak idú cestou horších riešení. Z tohto pohľadu to celkom chápem.
.vašou materskou bankou je rakúska Raiffeisen. Ako si stojí v tejto kríze?
Rakúske banky pred pár rokmi čelili negatívnej kampani, že 70 percent HDP Rakúska ohrozujú tým, že v
tejto výške poskytujú úvery v Strednej a Východnej Európe, teda v krajinách, ktoré majú krehkú
ekonomiku. To, že odtiaľ majú aj obrovský zdroj depozitu, už nikto nehovoril. Je pravda, že vtedy
Raiffeisen mala ťažkosti s Aval bankou, čo bola druhá či tretia najväčšia banka na Ukrajine. Ukrajinská
hrivna devalvovala a keďže ľudia mali hypotéky najmä v dolároch, odrazu sa im zvýšili splátky.

Premiérka Tymošenková vtedy verejne vyzývala ľudí, aby neplatili bankám. V takejto situácii sa ťažko
robí biznis. Nakoniec však z toho vyšli celkom dobre.
má Raiffeisen grécke, alebo talianske štátne dlhopisy?
Nemajú ani grécke, ani talianske. Majú španielske a portugalské dlhopisy, ale dokopy len vo výške 10
miliónov eur.
.no najväčší problém má teraz Raiffeisen asi v Maďarsku...
Áno, tamojšia situácia im spôsobuje asi najväčšie bolenie hlavy. To však platí pre všetkých, ktorí tam
majú banky.
v roku 2007 ste sa stali ako Slovák šéfom veľkej dcérskej banky, čo dovtedy nebolo typické. Je známe,
že si vás vyhliadol a vychoval váš predchodca, Rakúšan Rainer Franz. Prečo vám Rakúšania tak verili?
Ide skôr o to, že tu chceli vychovať skúsený lokálny manažment. Raiffeisen má politiku silnej
decentralizácie manažmentu. Rakúšania veria, že lokálny manažment lepšie rozumie lokálnym
problémom, a preto robí lepšie rozhodnutia.
vy nemáte ekonomické vzdelanie, ste elektrotechnik. Je pomerne časté, že na takýchto miestach nie sú
absolventi Ekonomickej univerzity, ale technici či matematici. Má to nejaké hlbšie vysvetlenie?
Neviem. Jedno z vysvetlení môže byť, že Slovenská technická univerzita vychovávala veľmi kvalitných
ľudí. Cez prvý ročník tam neprešlo tridsať percent študentov.
.o Tatra banke platilo, že spomedzi dcérskych bánk Raiffeisen v Strednej a Východnej Európe je takou
jej dojnou kravou. Je to stále tak?
Patríme medzi jednu z ich najziskovejších dcérskych bánk. Po Rusku, ale to je celkom iný trh. Vzhľadom
na to, že máme dosť kapitálu, môžeme si dovoliť vyplácať slušné dividendy, čo je pre nich dôležité.
Politikou matky je vyplácať dividendy svojim akcionárom.
.ale nehrozí, že keď budú v Európe veľké otrasy, vytiahne materská banka zo svojich dcér aktíva? Teraz
prebehlo médiami, že Raiffeisen chýba kapitál vo výške 1,9 miliardy eur...
Otázka znie skôr tak, či vôbec ešte existujú nástroje, ako sa to dá robiť. Všetky tie dcéry, okrem
globálneho regulátora, podliehajú aj národným regulátorom. V rokoch 2008 až 2009 Národná banka
uzavrela hranice pre likviditu novými opatreniami, ktoré stanovujú, aký pomer pasív a aktív v ktorých
splatnostiach musia banky držať. Tým pádom zviazali banky a nedovolili im posielať likviditu kamkoľvek.
Veľké banky sa dnes, naopak, sťažujú európskemu regulátorovi, že v niektorých krajinách majú ich
dcérske banky viac úverov ako depozit a národný regulátor im hovorí, aby im pomohli. Na druhej strane
v krajinách, kde majú nadbytok likvidity a mohli by ju teda presunúť, im vláda a regulátor hovoria, nech
dajú od týchto bánk ruky preč.
.v roku 2009 vaša banka veľmi sprísnila poskytovanie úverov. To bolo rozhodnutie materskej banky,
alebo vaše?
Do značnej miery to bolo naše rozhodnutie. Aj keď Slovensko bola jediná krajina, kde sa neznížil objem
úverov. Všade inde sa skupina Raiffeisen rozhodla znížiť úvery, pretože predpokladala silný nárast
zlyhaných úverov. Interne sme vyhodnotili situáciu tak, že bude dosť veľký nárast nezamestnanosti, čo
sa nakoniec aj udialo, a to môže spôsobiť vážne výpadky v splácaní úverov. To sa však, našťastie,
nestalo. Vyšli sme z toho nakoniec tak, že sme boli konzervatívnejší ako všetci ostatní.
.lenže na trhu ste tým stratili...
Možno áno, ale neviem, či by sme dnes neurobili to isté. Tá neistota bola vtedy veľká. Prišli sme síce o
nejaké jedno percento podielu na trhu, na druhej strane si nemyslím, že to bolo nesprávne rozhodnutie.
.prejdime k horúcej téme eurozóny. Prijímajú sa rôzne opatrenia, schvaľujú sa eurovaly, ktoré majú držať
nad hladinou ohrozené banky aj štáty. Robia to podľa vás európski lídri dobre?
To neviem, ale mne sa to nepáči.
.a existuje alternatíva?
Vždy existuje alternatíva.

.aká?
Mne napadá jediná. Hneď na začiatku, keď bolo jasné, že Gréci nebudú schopní splatiť celú pôžičku a
nebudú schopní to zadĺženie uniesť, sa im malo povedať, choďte argentínskou cestou. Povedzte
investorom, že im neviete vrátiť viac ako päťdesiat percent, urobte hrubú čiaru a spravte reformy.
.gréci však na rozdiel od Argentíny nemohli devalvovať menu.
Mohli však povedať, že nevrátime vám sto, ale len päťdesiat percent dlhu.
.argumentom zástancov eurovalu je, že sa musel vytvoriť vankúš pre všetkých tých, ktorí sa dostali do
problémov...
Áno, pre všetkých tých nezodpovedných, ktorí budú ešte nezodpovednejší, lebo si povedia, že vankúš
zväčšia a vždy dopadnú do mäkkého. Toto je práve ten najväčší problém: EÚ týmto správaním a
riešeniami robí jednu hroznú vec všetkým európskym národom. Vytvára tak morálny hazard vo všetkom.
Od bankovníctva, v ktorom razia politiku, že všetky banky bez ohľadu na ich rating, investičné portfóliá,
kvalitu manažmentu sú si rovné až po moment, že vychovávajú z ľudí pasívnu masu, ktorej Brusel povie,
čo je dobré a čo je zlé. To je veľmi nebezpečné.
.zrejme máte veľké pochopenie pre októbrové hlasovanie Richarda Sulíka.
Áno, mám. Ale aj pri ňom som bol teda veľmi prekvapený, ako rýchlo zdvihli ruku za bankový odvod...
(Úsmev.)
.je zaujímavé, že kým o Sulíkovi zvyšok pravice hovorí ako o extrémnom populistovi, ktorému ide iba o
naháňanie hlasov, vy ako generálny riaditeľ veľkej banky máte pre Sulíkove argumenty pochopenie...
Ja v jeho článkoch nachádzam vcelku zdravý sedliacky rozum.
.ale neobávate sa toho, že keby sa pred Tokom Grécko nechalo padnúť, spustil by sa domino efekt a
začali by padať ďalšie štáty, systémové banky a nasledoval by obrovský prepad HDP?
Keby sa Grécko zavčasu poslalo do riadeného bankrotu, bolo by to, samozrejme, veľmi ťažké, ale
ostatné krajiny by sa z toho mohli vymaniť. Teraz hovorím o Španielsku, Portugalsku, Taliansku a Írsku.
O Írsku sa teraz prestáva debatovať, pritom tam majú obrovský dlh. Tým, že majú výkonnú ekonomiku,
ktorá funguje a je konkurencieschopná, nikto dnes nespochybňuje Írsko. Naopak Španielsko, ktoré má
oveľa menšiu sekeru, je stále na pretrase. Práve kvôli konkurencieschopnosti. Ako je možné, že dvadsať
percent ľudí tam je dlhodobo nezamestnaných? Jedinou odpoveďou je obrovská šedá ekonomika.
.horúcou témou je Taliansko...
Pozrite sa, aký tam je protekcionizmus. Keď chcú Francúzi kúpiť Parmalat, všetci sa vzbúria. Od súdov
až po politikov. Pritom Taliani majú obrovské finančné aktíva, súkromné aj štátne. Majú tiež veľmi veľa
firiem, ktoré vlastní štát. Kombináciou reforiem, privatizácie a možno nejakej jednorazovej dane z
majetku by spokojne mohli dať finančným trhom najavo, že sa z toho dostanú. Robia však všetko iné, len
nie toto.
.vy teda hovoríte, že keby Grécko vlani padlo, tak by to vytvorilo tlak na všetkých ostatných robiť
okamžité opatrenia?
Iste. Veď prečo by riadenie štátu malo byť zložitejšie ako riadenie rodiny? Keď otec príde o prácu, tak čo
urobí rodina? Odloží všetky nákupy, ktoré nevyhnutne nepotrebuje. Otec si začne zháňať robotu, ako sa
len dá a predajú sa tie rodinné majetky, ktoré sa dajú predať. Prečo by štát nemal fungovať úplne
rovnako? Toho otca rodiny na rozdiel od politika však nikto nevolí a bude tam vždy. To je kľúčové. Politik
sa na všetko pozerá cez hlasy voličov.
.ako šéf banky máte asi dobré informácie o tom, ako na tom stojí. Aký rok čaká slovenskú ekonomiku?
Nehovoril by som o roku, ale o rokoch a myslím si, že budú chudobné. Treba sa pripraviť na to, že roky
rastu, na aký sme boli zvyknutí, sa skončili.
.taká japonská stratená dekáda?
Možno aj. Podľa mňa ten prepad HDP nebude v podobe véčka, ako sme to videli v rokoch 2007 až
2009, ale v podobe elka. Pôjde dolu a potom bude pomaličky rásť a hádam sa to bude zlepšovať. Pokiaľ

do toho nevstúpia nejaké turbulencie.
.čo napríklad?
Uvidíme, do akej miery bude nový kapitál potrebovať Európska centrálna banka. Tá cez nákupy
talianskych, gréckych dlhopisov tak nafúkla svoju bilanciu, že jej pomer bilančnej sumy ku kapitálu je 1
ku 33. Švajčiarska, švédska a iné centrálne banky majú ten pomer 1 ku 5, alebo 1 ku 6. Pomer 1:33 mali
Lehman Brothers, keď padli. Keď máte takýto pomer, potom stačí trojpercentný pokles trhovej hodnoty
vašich aktív a máte kapitál preč.
.čo podľa vás spôsobia pákové efekty eurovalu, o ktorých sa teraz veľa hovorí?
Pákové efekty sú presne tie finančné finty, z ktorých vznikli v USA tie toxické hypotekárne cenné
papiere. A sme opäť tam, kde sa to začalo.
IGOR VIDA/Narodil sa v roku 1967. Vyštudoval elektrotechniku na STU v Bratislave. Na začiatku 90.
rokov pracoval v Slovenskej štátnej sporiteľni, neskôr sa stal vedúcim Oddelenia peňažných a
devízových trhov v Tatra banke. Od roku 1997 pôsobil v predstavenstve a v roku 2007 sa stal
generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva tejto banky. Súčasne pôsobí ako prezident
Slovenskej bankovej asociácie.
Treba sa pripraviť na to, že roky rastu, na aký sme boli zvyknutí, sa skončili.
JOZEF MAJCHRÁK, MARTIN HANUS
.foto Boris Németh
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22. Prvá pitná fontána Modrej školy je už v prevádzke
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 15/11/2011; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Pitná fontána na Ekonomickej univerzite je prvou z piatich pitných fontán, ktoré BVS v rámci svojho
vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť v roku 2011 uvedie do používania v
školách.
BRATISLAVA 15. novembra (WBN/PR) - Dňa 15. novembra 2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS) v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave dali do užívania prvú
pitnú fontánku určenú pre študentov a zamestnancov fakulty.
Pitná fontána na Ekonomickej univerzite je prvou z piatich pitných fontán, ktoré BVS v rámci svojho
vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť v roku 2011 uvedie do používania v
školách. Ide o pilotný program budovania novej kultúry pitia kvalitného nápoja – vody z vodovodu
prostredníctvom kvalitných nerezových, estetických a vysoko hygienických pitných fontán
umiestňovaných v školách na miestach, kde sa pohybuje najviac žiakov, študentov a zamestnancov.
V rámci pilotného programu budú v roku 2011 dané do prevádzky pitné fontánky na Fakulte Chemickej a
potravinárskej technológie STU v Bratislave, Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej 2 v Bratislave,
Základnej škole Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 v Bratislave a Spojenej škole sv. Františka z Assisi na
Karloveskej 32 v Bratislave. Po vyhodnotení pilotného projektu BVS v rámci svojho vzdelávacieho
programu Modrá škola – voda pre budúcnosť plánuje v roku 2012 inštalovať ďalšie pitné fontány v
základných, stredných školách a univerzitách v okresoch, kde obchodne pôsobí. Inštalácia pitných
fontán je čiastočne alebo plne hradená z prostriedkov vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre
budúcnosť a po ich namontovaní sa darovacou zmluvou darujú školám.
Vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pre deti a mládež Modrá škola – voda pre
budúcnosť je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, ktoré vedú k
vzdelávaniu, rozvoju návykov a zručností, zmene hodnotovej orientácie. Podujatia prispievajú k
spolupráci medzi školami, verejnosťou a vodárenskou spoločnosťou. Jednotlivé súčasti programu sú
prispôsobené cieľovým skupinám a prebiehajú vo vlastnom vyučovacom procese škôl alebo prvkami
neformálneho vzdelávania.
Do vzdelávacieho programu Modrá škola sa môže zapojiť každá základná, stredná a vysoká škola, ktorá
má sídlo v okresoch, kde obchodne pôsobí BVS – 17 mestských častí v Bratislave, okresy Malacky,
Pezinok, Senec, Myjava, Senica a Skalica.
Koordinátorom a realizátorom vzdelávacieho programu je Mladí vedci Slovenska, o. z. v spolupráci s
oddelením marketingových politík BVS. Informácie o aktivitách vzdelávacieho programu Modrá škola –
voda pre budúcnosť nájdete na portáli programu www.modraskola.sk.

RNDr. Ján Šípoš, CSc.
koordinátor programu
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23. O tom, že najzdravšia a najchutnejšia tekutina je obyčajná voda snáď ani
netreba hovoriť
[Téma: Ekonomická univerzita; TV Bratislava, 18:00; 15/11/2011; Metro dnes; Z domova]
Monika Hucáková, moderátorka: "O tom, že najzdravšia a najchutnejšia tekutina je obyčajná voda snáď
ani netreba hovoriť. Horšie je, že deti a mladí dávajú prednosť ochuteným nápojom alebo sladkým
džúsom. Záujem mládeže piť zdravú pitnú vodu z vodovodu by však mal prinavrátiť projekt
vzdelávacieho projektu Modrá škola."
Erik Nemec, redaktor: "Tým projektom na podporu pitia vody sú pitné fontánky v školách. Pilotný
program ich bezplatného osadenia sa v týchto dňoch uskutočnil v piatich bratislavských školách. Podľa
sociologického prieskumu žiaci vedia, že voda je zdravšia, ale nepijú ju. Ako dôvod uvádzajú, že je
podľa nich špinavá."
RNDr. Ján Šípoš CSc., predseda OZ Mladí vedci Slovenska: "Tak sme uvažovali o tom, ako by bolo
možné urobiť to, že vytvoríme pre nich tie podmienky, aby v estetickom prostredí tú vodu mali, aby ju pili.
Takže ten nápad sa vlastne pretavil do montovania týchto pitných fontán."
Erik Nemec, redaktor: "Možno si poviete, že je to jednoduchý nápad. Kde však v skutočnosti vznikol?"
RNDr. Ján Šípoš CSc., predseda OZ Mladí vedci Slovenska: "V zahraničí keď sme chodili po školách,
tak sme videli pomerne veľké množstvo takýchto fontán v školách, možno každých 100 metrov, čiže nie
je to nejaká rarita, u nás je to možno prvá lastovička tých päť fontán, ktoré sme namontovali teda toho
roku."
Erik Nemec, redaktor: "Tie sú v dvoch základných školách, jednom gymnáziu, ale aj na Obchodnej
fakulte Ekonomickej univerzity."
Ing. Štefan Žák PhD., prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave: "Práve
študenti Obchodnej fakulty, doktorandi, ktorí tento projekt aj iniciovali, pracujú v jednom združení, ktoré
sa snaží trvalo udržateľný rozvoj prezentovať aj študentom našej fakulty. A v podstate ide nám o to, aby
pri každom rozhodnutí keď budú študenti v praxi, tak aby pri každom rozhodnutí mysleli na ten trvalo
udržateľný rozvoj a v podstate na to, že my nemáme darovanú našu Zem od našich predkov, ale v
podstate máme ju požičanú od našich detí."
Ing. Peter Filo PhD., prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave:
"Presadzovanie domáceho produktu akým je štandardná voda, čo nie je jednoduchá záležitosť,
samozrejme sa dá využiť aj edukačne a keď ich vycvičíme, že sú dobrí marketéri v takomto veľmi
ťažkom a zložitom produkte, verím, že tie ostatné už potom budú zvládať podstatne lepšie a to je výzva
a pozvánka aj pre ostatné firmy aby nás oslovili, že vieme takéto veci úspešne zvládať."
Erik Nemec, redaktor: "Čo hovoria samotní študenti na možnosť napiť sa čistej vody?"
Lukáš, študent: "Ešte nie, ešte nie."
Erik Nemec, redaktor: "A plánuješ tak urobiť?"
Lukáš, študent: "No tak možno keď pôjdem okolo niekedy, tak sa napijem, ale tak prvýkrát ju tu vidím
akože teraz."
Miloslav, študent: "Toto je vynikajúci nápad, ja to veľmi oceňujem, pretože v zahraničí sa takéto fontánky
vyskytujú veľmi často a u nás veľmi zriedkavo, ani v meste veľmi nie sú, takže keby to rozšírili aj niekde
do miest, bolo by to veľmi dobré."
Erik Nemec, redaktor: "A práve v nasledujúcich rokoch sa má počet pitných fontán na základných a
stredných školách podstatne zvýšiť."
Int. Boris Gregor, obchodný riaditeľ BVS: "V spolupráci s Modrou školou sa plánuje otvoriť v
nasledujúcom školskom roku až 25 pitných fontán. Uvidíme do akej miery sa toto podarí aj zrealizovať,

takže je to už potom na úspešnosti toho celého projektu. K samotnej pitnej fontáne máme inštalovaný aj
podružný vodomer, ktorý nám dá sa povedať pomôže identifikovať úspešnosť tej pitnej fontány a to, ako
je využívaná."
Mgr. Slávka Vargová, oddelenie marketingových politík BVS: "Snažíme sa týmto projektom pitných
fontán v školách prinavrátiť kultúru pitia do škôl a to obsahuje aj práve tento moment, aby nemuseli tie
deti či už na základných školách, či už na gymnáziách ísť na toaletu si napustiť tú vodu do tých svojich
fľaštičiek, ale aby mali trošku kultúrnejší zážitok s trochu estetickejším zázemím a tak sa napili tej vody.
Vtedy im aj viac chutí a aj ako prvé siahajú po tejto vode namiesto tých balených vôd z automatov."
Erik Nemec, redaktor: "Preto už nič iné nezostáva, len si s čistou vodou pripiť na zdravie. Erik Nemec,
televízia Bratislava."
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24. BVS chce vrátiť do škôl kultúru pitia vody
[Téma: Ekonomická univerzita; bratislavskenoviny.sk; 15/11/2011; bratislavskenoviny.sk; brn]
V utorok 15. novembra 2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., uviedla do prevádzky pitnú
fontánu v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici. Ide o prvú z pitných fontán, ktoré
chce BVS umiestniť v bratislavských školách.
Projekt pitných fontán je súčasťou vzdelávacieho programu BVS o vode pre deti a mládež Modrá škola.
Pitné fontány už pribudli aj v Slovenskej technickej univerzite, v Gymnáziu L. Novomeského na
Tomášikovej ulici, v Základnej škole na Karloveskej a v Základnej škole na Drieňovej.
"Cieľom projektu je naučiť mladých ľudí piť vodu z vodovodu a vrátiť kultúru pitia vody do škôl. Ak sa
pilotný projekt osvedčí, radi by sme v ňom pokračovali aj v budúcom roku a osadili fontány aj do ďalších
škôl v Bratislave a v okolí," uviedol obchodný riaditeľ BVS Boris Gregor.
(brn)
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25. Slováci sa v SAP nestratili
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 17/11/2011; 46/2011; s.: 54; Biznis; Jozef Andacký]
V Bratislave sa vyvíja softvér pre malé a stredné podniky v Brazílii či Rusku
Jozef Andacký
Jedna partia Slovákov lieta každé tri mesiace do Brazílie. Nie je za tým futbal, karneval ani amazonské
pralesy. Chodia tam, lebo je to kľúčový trh pre ich produkt, softvérový balík na riadenie biznis agendy v
malých a stredných podnikoch.
"Nevedia, čo je kríza," opisuje potenciál Brazílie šéf tímu vývojárov a konzultantov Andrej Danko. Patria
do štruktúr nemeckej spoločnosti SAP a hoci tvoria len malú časť jej celkových programátorských
kapacít, sú dôkazom, že Slovensko môže byť viac než len jej (z globálneho pohľadu minoritné)
odbytište.
Brazília je top
Bratislavské vývojové centrum SAP vzniklo začiatkom roku 2003, pár mesiacov po tom, ako nemecká
firma kúpila izraelskú IT spoločnosť TopManage Financial Systems. Jej produkt sa stal základom
softvérového balíka pre firmy do sto používateľov. Ponuka pre dôležitý segment trhu dovtedy SAP
chýbala, lebo sa historicky orientoval na informačné systémy pre veľké korporácie. V bratislavskej
pobočke SAP v tom čase pôsobil tím, ktorý pracoval na riešení pre menších klientov na Slovensku a v
Česku. Aj preto ho nemecká centrála vybrala, aby pomáhal rozbehnúť biznis s novinkou, ktorá dostala
meno Business One.
Začínali s desiatimi ľuďmi, zabezpečujúcimi jazykové a legislatívne lokalizácie pre jednotlivé trhy v
strednej a juhovýchodnej Európe. Pôvodne dvojročný projekt sa postupne rozširoval. Teraz v tíme
pracuje sto ľudí, ktorí majú na starosti lokalizácie pre krajiny na troch kontinentoch, ale aj vývoj nových
funkcií softvéru. V Bratislave vyvinuli napríklad aplikáciu na vizualizáciu toku dokumentov a procesov,

ako sú faktúry a objednávky, v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
Rozmach centra nebol úplne priamočiary. A. Danko, ktorý teraz riadi vývoj a podporu zákazníkov SAP
Business One na celosvetovej úrovni, spomína, že v rokoch 2005 a 2006 bol slovenský tím "na hranici
odstrelu". Predaj sa stále nedostával z červených čísiel a firma rozmýšľala, že ho rozpustí. Kríza
napokon pozíciu Slovákov posilnila. Boli to Izraelčania, kto z projektu vypadol. V globálnej štruktúre SAP
ostali len dve centrá pre vývoj a podporu softvéru pre malé a stredné podniky. V Bratislave a v Šanghaji.
Čínske centrum je o niečo väčšie, robí v ňom 250 ľudí.
Teraz by už mal byť Business One - a s ním aj slovenský tím - za bodom zlomu. Softvérový balík má
pomerne rozsiahlu, 32-tisícovú klientelu a dopyt stále rastie. Obe centrá SAP sa primárne orientujú na
rozvíjajúce sa trhy, kde spolupracujú s miestnymi implementačnými partnermi aj priamo so zákazníkmi.
Top destináciou toho slovenského je, popri Brazílii, Rusko. Práve teraz preň naberá ďalšiu dvadsiatku IT
špecialistov.
Ukazuje sa, že to nie je jednoduché. "Zohnať ľudí, ktorí vedia programovať a zároveň poznajú
účtovníctvo, je ťažké," tvrdí A. Danko. Organický rast, keď v tíme pribudne ročne tucet nováčikov, zatiaľ
zvládajú. Pomáha, že SAP Business One sa učia používať študenti na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. No z rozprávania manažéra SAP cítiť želanie, aby akademická sféra na potreby praxe
reagovala pružnejšie.
Agilne a inovatívne
Vývojári v bratislavskom centre fungujú trochu inak, ako je najmä vo veľkých softvérových domoch
zvykom. Snažia sa riadiť agilnými metódami programovania, ktoré vychádzajú z princípov štíhlej výroby,
známych z automobiliek, ako sú Toyota alebo Ford.
V programátorskej praxi to znamená, že ľudia pracujú v kompaktných tímoch, ktoré zabezpečujú
nepretržité zlepšovanie komponentov softvéru na základe reakcií a požiadaviek zákazníkov. Celý
vývojový proces sa zrýchľuje - za dva týždne sa nová funkcionalita nadefinuje, naprogramuje aj otestuje.
Udržanie kroku s inováciami - popri súlade s osobitosťami lokálnej legislatívy - v biznise s podnikovým
softvérom, kde SAP konkuruje Microsoft i množstvo menších lokálnych hráčov, rozhodujú. Aj preto sú
skicáre bratislavských vývojárov stále plné rozpracovaných myšlienok. Najnovšie sa napríklad snažia
uchopiť koncept cloud computingu, keď aplikácia beží a firemné dáta sa uchovávajú na vzdialenom
serveri.
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26. BVS chce vrátiť do škôl kultúru pitia vody
[Téma: Ekonomická univerzita; Bratislavské noviny; 17/11/2011; 39/2011; s.: 2; Nezaradené; brn]
PETRŽALKA
V utorok 15. novembra 2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., uviedla do prevádzky pitnú
fontánu v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici. Ide o prvú z pitných fontán, ktoré
chce BVS umiestniť v bratislavských školách.
Projekt pitných fontán je súčasťou vzdelávacieho programu BVS o vode pre deti a mládež Modrá škola.
Pitné fontány už pribudli aj v Slovenskej technickej univerzite, v Gymnáziu L. Novomeského na
Tomášikovej ulici, v Základnej škole na Karloveskej a v Základnej škole na Drieňovej . "Cieľom projektu
je naučiť mladých ľudí piť vodu z vodovodu a vrátiť kultúru pitia vody do škôl. Ak sa pilotný projekt
osvedčí, radi by sme v ňom pokračovali aj v budúcom roku a osadili fontány aj do ďalších škôl v
Bratislave a v okolí," uviedol obchodný riaditeľ BVS Boris Gregor. (brn)
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27. Mladosť je krásna skúsenosť
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 18/11/2011; s.: 14,15; Ľudský kapitál; Ivan Paule]
Starý otec sa v mladosti učil u Baťu a po celý život zostal "baťovec". Po odchode do dôchodku v 80.
rokoch vytvoril pod MNV pracovnú čatu a v jeho dedine postavili dom smútku, škôlku a telocvičňu pre
školu.

V decembri 1989, vo veku 72 rokov, mi nadšene ukazoval doklady, ktoré mal o svojej živnosti
elektromontéra a obchodníka s elektrotovarom z roku 1947 a hovoril mi, že práve kúpil nehnuteľnosť na
námestí v jeho dedine. V priebehu roka, po zrekonštruovaní nehnuteľnosti, rozbehol obchod s
elektrotovarom. Obchod v krátkom čase expandoval do dvoch blízkych miest. Za nejakých 6 rokov, mal
som po skončení vysokej školy za sebou I rok praxe v medzinárodnej poradenskej firme, sa ma starý
otec opýtal, či by som sa vedel pozrieť na to, ako sa jeho firme darí. Pozrel som sa do účtovníctva,
zobral moje znalosti firmy, lebo firmou žila celá rodina, a napísal som krátku správu. Dodnes si pamätám
jedno z odporúčaní vyplývajúcich z mojej analýzy, "že by naša firma mala zamestnať viac mladých ľudí".
Keď sa ma starý otec opýtal, ako to myslím, pochopil som, že som strelil poriadne mimo.
Skúsenosť
Zhruba v tom istom čase, v lete po jednom roku práce v medzinárodnej poradenskej firme, mi volal môj
šéf, skúsený audítor s dvadsaťročnou praxou, sedel v kaviarni s klientom a potreboval doniesť účtovné
výkazy do kaviarne. Rýchlo som ich vytlačil a ponáhľal som sa za ním. Šéf zobral výkazy a za dve
sekundy mi ich vrátil naspäť so slovami: "Súvaha nebalansuje". Svojou schopnosťou v priebehu pár
minút nájsť zásadné chyby ma ohúril ešte veľakrát. Rovnako ako on aj ďalší skúsení profesionáli. Prax
potvrdzuje, že uvedenú "jasnovidnosť" si človek postupne buduje rokmi praxe a kumulovaním
profesionálnej skúsenosti. O ceste ku kvalite usilovnou prácou a dĺžkou praxe svedčí aj prieskum
venovaný tomu, čo robí špičkových hudobníkov špičkovými. Primárny nebol identifikovaný talent, ale
potreba 10 000 hodín praxe. Rovnako v medzinárodných audítorských spoločnostiach sa partnermi
stávajú odborníci minimálne po 10 rokoch profesionálnej kariéry, čo zodpovedá najmenej 15 000
hodinám klientskej práce. Nejde pritom len o technické znalosti. Rozvoj manažérskych zručností tiež
vyžaduje kumuláciu určitého objemu hodín praxe a skúseností. Generačné putá Treba povedať, že
hendikepom ľudí okolo 60-tky, ale aj mladších, môže byť neaktuálnosť technických vedomostí (odborné
smery, IT). Som presvedčený, že neaktuálnosť technických vedomostí je skôr výsledkom osobnej
lenivosti a rezignovanosti ako veku. Symptóm nepoužiteľnosti je rovnako badateľný u mladých aj
starších ľudí. Generačné putá fungujú prirodzene, pudovo. Tak dôležitý pocit istoty sa ťažko nachádza
pre skúsenejších pracovníkov v spoločnosti o generáciu mladších predátorov. Preto robiť biznis s
generáciou 50- a 60-ročných bez toho, aby sme využili generačných partnerov, môže byť komplikované
a často aj nemožné.
Vyvažovanie
Už ste sa stretli s nerovnováhou vo firme spôsobenou napätím medzi generáciou X a generáciou Y?
Napriek snahe oboch strán sa nedarí zastabilizovať situáciu. Niekedy, v závislosti od schopnosti
vzájomnej empatie, rozdielnosť hodnôt môže viesť k vzájomnej nevraživosti. Zaujímavým prístupom je
nasadiť do takéhoto prostredia skúsenejších pracovníkov, ktorí už majú za sebou vorkoholické roky, je
im blízka snaha o work-life balance forsírovanú generáciou Y, no dokážu pochopiť aj generáciu X,
načahujúcu sa za vrcholmi jej kariéry. Schopnosť chápať obe strany a trpezlivosť môžu byť zákiadom
pre úspešný lov na "malé úspechy" pri postupnom "zbližovaní dvoch znepriatelených táborov X a Y".
Táto trpezlivosť a citlivý pomalý progres pri narovnávaní situácie môžu byť kľúčovými pri nastavovaní
novej rovnováhy a možno jediný liek na uzmierenie dvoch znepriatelených táborov, ktoré sú vo vojne.
Stabilita
Iným fenoménom súvisiacim s rovnováhou vo firme je fluktuácia zamestnancov. Generácia Y a stabilita
pracovnej sily sú minimálne v jemnom napätí, pokiaľ nie sú jasnými protikladmi. Predkrízový vývoj
nainfikoval generáciu Y kočovným vírusom, alebo, inak povedané, intenzívnym zberom skúseností. Toto
možno nieje problém pre biznisy, kde nie sú potrebné hlbšie znalosti. Pre mnohé firmy, založené na
odbornosti, to však problém byť môže, a zásadný. Dnes sa môže zdať, že kríza poskytla na kočovný
vírus účinnú protilátku, opak však môže byť pravda a kočovná choroba pri hospodárskom oživení naplno
prepukne. Hľadanie skúsených odborníkov schopných stabilizovať kolektívy X-károv a Ykárov sa zdá byť
jednou z výziev manažérov hľadajúcich optimálny mix vo svojich tímoch. Som presvedčený, že z
dlhodobého hľadiska je neľahké dosahovať výsledky iba zapojením mladých dynamických komponentov
v tíme, keďže zo svojej podstaty (dynamiky a neskúsenosti) vytvárajú nerovnováhu. Veľmi dobrou
ilustráciou je zapájanie supertalentov vo futbalovom tíme ARSENAL Londýn. Dlhodobá stratégia
postavená na mladých lídroch umožnila dobýjať najvyššie poschodia Premiér league a Ligy majstrov,
nepriniesla však výraznejšie úspechy. Naproti tomu veteráni Giggs, Scholes, Park, či Van Der Sar
doplnení mladými žihadlami ako Rooney, Nani či Hernandez z Manchestra United tvorili či tvoria tím
schopný dlhodobo dosahovať špičkovú výkonnosť.
Ivan Paule, TPA Horwath
IVAN PAULE
Ivan Paule je partnerom audítorskej a poradenskej spoločnosti TPA Horwath, ktorá je súčasťou

medzinárodnej siete Crowe Horwath International patriacej do svetovej TOP 10 vo svojom odvetví. Je
absolventom Elektrotechnickej fakulty STU a Ekonomickej univerzity. Je licencovaným audítorom a
získal tiež profesionálnu kvalifikáciu ACCA. Profesionálnu kariéru začal v roku 1995 v spoločnosti veľkej
štvorky. Od roku 2007 pôsobí v TPA Horwath s cieľom vybudovať spoločnosť schopnú kvalitou
konkurovať firmám tzv. veľkej štvorky a skvalitniť a rozšíriť tak ponuku na trhu audítorských a
poradenských spoločností na Slovensku. Je spoluautorom praktickej publikácie Audítorsfvo a autorom
viacerých odborných a populárnych článkov.
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28. Stredoškoláci predvedú svoje cvičné firmy na veľtrhu
[Téma: Ekonomická univerzita; sme.sk; 18/11/2011; Bratislava; TASR]
BRATISLAVA. V Národnom tenisovom centre (NTC) sa od 30. novembra do 1. decembra uskutoční
štrnásty ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem.
Tento rok sa naň zaregistrovalo 86 cvičných firiem, z toho 29 zahraničných - z Česka, Bulharska,
Fínska, Rakúska a Rumunska.
"Veľtrh je miestom, kde si žiaci najmä stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so
zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí naučili," uviedla Gabriela Horecká zo Slovenského
centra cvičných firiem (SCCF), ktoré podujatie organizuje spolu s Ekonomickou univerzitou v
Bratislave a Nadáciou na podporu odborného vzdelávania a prípravy.
Cvičná firma ako vyučovací predmet patrí podľa Horeckej k formám podnikateľského vzdelávania, ktoré
umožňuje užšie prepojenie školskej prípravy s praxou a absolvujú ho predovšetkým žiaci tretích a
štvrtých ročníkov.
Na veľtrhu budú svoje projekty prezentovať aj víťazi súťaže o Najlepší podnikateľský zámer, ktorý v
marci tohto roka vyhlásilo SCCF a ďalšie organizácie.
Šesť najkvalitnejších projektov v kategóriách originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra
podnikateľského plánu, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a
reálnosť plánu vybrala porota z SCCF a Ekonomickej univerzity v Bratislave do užšieho výberu. Na
vyhodnotení v rámci užšieho výberu sa zúčastnili aj partneri zo Združenia mladých podnikateľov
Slovenska a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.
TASR
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29. Slováci sa v SAP nestratili, v Bratislave vyvíjajú softvér
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 20/11/2011; Technologie; Jozef Andacký]
Softvérový balík na riadenie biznis agendy využívajú malé a stredné podniky v Brazílii či Rusku
Jedna partia Slovákov lieta každé tri mesiace do Brazílie. Nie je za tým futbal, karneval ani amazonské
pralesy. Chodia tam, lebo je to kľúčový trh pre ich produkt, softvérový balík na riadenie biznis agendy v
malých a stredných podnikoch.
"Nevedia, čo je kríza," opisuje potenciál Brazílie šéf tímu vývojárov a konzultantov Andrej Danko. Patria
do štruktúr nemeckej spoločnosti SAP a hoci tvoria len malú časť jej celkových programátorských
kapacít, sú dôkazom, že Slovensko môže byť viac než len jej (z globálneho pohľadu minoritné)
odbytište.
Brazília je top
Bratislavské vývojové centrum SAP vzniklo začiatkom roku 2003, pár mesiacov po tom, ako nemecká
firma kúpila izraelskú IT spoločnosť TopManage Financial Systems. Jej produkt sa stal základom
softvérového balíka pre firmy do sto používateľov.
Ponuka pre dôležitý segment trhu dovtedy SAP chýbala, lebo sa historicky orientoval na informačné
systémy pre veľké korporácie. V bratislavskej pobočke SAP v tom čase pôsobil tím, ktorý pracoval na
riešení pre menších klientov na Slovensku a v Česku. Aj preto ho nemecká centrála vybrala, aby
pomáhal rozbehnúť biznis s novinkou, ktorá dostala meno Business One.
Začínali s desiatimi ľuďmi, zabezpečujúcimi jazykové a legislatívne lokalizácie pre jednotlivé trhy v
strednej a juhovýchodnej Európe. Pôvodne dvojročný projekt sa postupne rozširoval. Teraz v tíme
pracuje sto ľudí, ktorí majú na starosti lokalizácie pre krajiny na troch kontinentoch, ale aj vývoj nových

funkcií softvéru. V Bratislave vyvinuli napríklad aplikáciu na vizualizáciu toku dokumentov a procesov,
ako sú faktúry a objednávky, v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
Rozmach centra nebol úplne priamočiary. A. Danko, ktorý teraz riadi vývoj a podporu zákazníkov SAP
Business One na celosvetovej úrovni, spomína, že v rokoch 2005 a 2006 bol slovenský tím "na hranici
odstrelu". Predaj sa stále nedostával z červených čísiel a firma rozmýšľala, že ho rozpustí.
Kríza napokon pozíciu Slovákov posilnila. Boli to Izraelčania, kto z projektu vypadol. V globálnej
štruktúre SAP ostali len dve centrá pre vývoj a podporu softvéru pre malé a stredné podniky. V
Bratislave a v Šanghaji. Čínske centrum je o niečo väčšie, robí v ňom 250 ľudí.
Teraz by už mal byť Business One – a s ním aj slovenský tím – za bodom zlomu. Softvérový balík má
pomerne rozsiahlu, 32-tisícovú klientelu a dopyt stále rastie. Obe centrá SAP sa primárne orientujú na
rozvíjajúce sa trhy, kde spolupracujú s miestnymi implementačnými partnermi aj priamo so zákazníkmi.
Top destináciou toho slovenského je, popri Brazílii, Rusko. Práve teraz preň naberá ďalšiu dvadsiatku IT
špecialistov.
Ukazuje sa, že to nie je jednoduché. "Zohnať ľudí, ktorí vedia programovať a zároveň poznajú
účtovníctvo, je ťažké," tvrdí A. Danko. Organický rast, keď v tíme pribudne ročne tucet nováčikov, zatiaľ
zvládajú. Pomáha, že SAP Business One sa učia používať študenti na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. No z rozprávania manažéra SAP cítiť želanie, aby akademická sféra na potreby praxe
reagovala pružnejšie.
Agilne a inovatívne
Vývojári v bratislavskom centre fungujú trochu inak, ako je najmä vo veľkých softvérových domoch
zvykom. Snažia sa riadiť agilnými metódami programovania, ktoré vychádzajú z princípov štíhlej výroby,
známych z automobiliek, ako sú Toyota alebo Ford.
V programátorskej praxi to znamená, že ľudia pracujú v kompaktných tímoch, ktoré zabezpečujú
nepretržité zlepšovanie komponentov softvéru na základe reakcií a požiadaviek zákazníkov. Celý
vývojový proces sa zrýchľuje – za dva týždne sa nová funkcionalita nadefinuje, naprogramuje aj otestuje.
Udržanie kroku s inováciami – popri súlade s osobitosťami lokálnej legislatívy – v biznise s podnikovým
softvérom, kde SAP konkuruje Microsoft i množstvo menších lokálnych hráčov, rozhodujú. Aj preto sú
skicáre bratislavských vývojárov stále plné rozpracovaných myšlienok. Najnovšie sa napríklad snažia
uchopiť koncept cloud computingu, keď aplikácia beží a firemné dáta sa uchovávajú na vzdialenom
serveri.
Článok vyšiel v aktuálnom vydaní TRENDU č. 46.
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30. Euro za krízu nemôže, tvrdí Šramko
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 18/11/2011; HNonline; Vladimír Bačišin, Marek Kálovec]
V európsku menu stále verím, tvrdí v rozhovore bývalý guvernér NBS Ivan Šramko.
Veríte ešte v euro?
Áno, verím. Keď mám povedať prečo, tak okrem iných dôvodov aj preto, lebo vývoj aj v čase krízy
ukazuje, že euro aj malých a otvorených ekonomikách, ako je Slovensko, pôsobí stabilizačne. Vždy
bude existovať dilema, či vlastná mená prináša viac rizika alebo stabilitu. Slovenské skúsenosti, ale aj
skúsenosti z iných krajín potvrdzujú že euro pôsobí stabilizačne. Môžem poukázať na príklad krajín
bývalej Juhoslávie a Maďarsku, kde pôsobím v bankovom sektore. Krajiny bývalej Juhoslávie sa
principiálne snažia, aby kurz ich meny bol voči euru čo najstabilnejší. Používajú na to rôzne techniky
menovej politiky od rôznych typov intervencii až po tzv. currency board – čo je najpevnejšie zafixovanie
domácej meny s eurom. Obmedzenie fluktuácie vlastnej meny považujú za jeden zo základných
predpokladov pre ďalší pozitívny vývoja ich hospodárstva. Volatilita maďarského forintu je obrovská a
spôsobuje ekonomike veľké problémy a je jednym zo zásadných zdrojov rizika jej ďalšieho vývoja. Ani
posledné obdobie depreciácie forintu nezvýšilo očakávaný rast maďarského hospodárstva. Ak sa bude
kríza prehlbovať, vlastná mena bude zásadným zdrojom rizika a neistoty. V tomto období veľkej neistoty
euro potvrdzuje svoju stabilizačnú úlohu. Dobrým príkladom je aj naša ekonomika, ktorá dosahuje v
tomto roku jeden z najväčších rastov medzi krajinami EU a rovnakou prognózou aj pre rok 2012. Dobrým
príkladom rizika vlastnej meny je aj vývoj jednej z najdôležitejších mien sveta švajčiarskeho franku kde
SNB pristúpila k mimoriadnemu rozhodnutiu o tesnejšom pripojení franku k euru aby eliminovala
negatívny vplyv vývoja franku na rozvoj celého švajčiarskeho hospodárstva.
Dá sa zo súčasného pohľadu povedať, že Európa bola pred desiatimi rokmi pripravená na spoločnú
menu?
Európa sa dlho pripravovala na spoločnú menu. Myšlienku spoločnej meny prezentoval Pierre Werner
už v roku 1970. Spoločná mena mala byť zavŕšením úžasnej myšlienky integrácie európskych krajín s
cieľom vytvoriť úniu suverénnych štátov. Projekt spoločnej meny bol v zásade pripravený dobre
vychádzal z predpokladu že krajiny sa budú chovať zodpovedne, plniť dohodnuté pravidlá a budú
rešpektovať potreby celej EMÚ ako celku. Ukázalo sa, že to boli naivné očakávania. Podmienkou na
vstup do EMÚ malo byť okrem splnenia Maastrichtských kritérií aj napr. záväzné zavedenie limitov na

dlh a deficit do národných zákonov. To by prinieslo zodpovednejší prístup k spoločným záväzkom Vývoj
odhalil aj zásadné nedostatky v tomto projekte. A to predovšetkým nefunkčnosť systému, ktorý mal na
krajiny dohliadať a vynucovať plnenie pravidiel Paktu rastu a stability, t.j. pravidiel, ktoré mali zabezpečiť,
aby nemali krajiny nadmerné deficity verejných financií a dlhy. To je primárne zlyhanie niektorých krajín,
ktorých dlh sa stal neudržateľným a spôsobuje dlhovú krízu v celej EÚ. Ale je to aj vážne zlyhanie
politikov ostatných krajín, ktorí mali zodpovednosť za monitorovanie, kontrolu a nápravu dlhodobo
neprijateľného stavu v týchto krajinách. Ak by členské krajiny dodržiavali dohodnuté pravidlá a nebola by
EMÚ v takých problémoch, v akých sa nachádza.
Keď sa zavádzalo euro, verejnosti sa poskytovali len pozitívne informácie, dnes prevládajú negatívne.
Prečo je to tak?
Situácia, v ktorej sa nachádzame, je vážna a odhalila nedostatky v celom systéme. Finančná kríza, ktorá
začala v USA, akcelerovala odhalenie dlhodobých problémov viacerých krajín a chyby systéme ako
funguje EÚ a ukázala aj neschopnosť európskych politických orgánov primerane konať. Avšak to
neznamená že by sa mala verejnosť informovať takým spôsobom ako sa robí. Novinári ( a to nie len u
nás) informujú o situácii skôr bulvárnym spôsobom, k vážnym ekonomickým témam pristupujú
ľahkovážne, povrchne a bez snahy o objektívnosť, odbornosť alebo vyváženosť informácie. Ak sa
preberajú články zo zahraničných medií tak väčšinou predovšetkým negatívne najmä z anglosaských
médií, ktoré od vzniku viac euro a EA (EA=eurozóna) spochybňujú. V médiách uvádzané názory
niektorých tzv. ekonomických odborníkov a analytikov majú predovšetkým snahu byť atraktívne bez
ohľadu na kvalitu a často sú postavené len na neodbornej kritike a spochybňovaní všetkého. Ak k tomu
pridáme rozporuplné vyjadrenia niektorých našich politikov, ktoré skôr spochybňujú kroky a rozhodnutia
európskych inštitúcií, na ktorých sa podieľajú, niet sa čo diviť, že dôvera verejnosti v euro, ale celú EÚ
sa znižuje. Je zarážajúce, ako málo počuť od politikov podporu potreby integrovanej európy napriek
tomu, že to je jediná perspektíva pre našu malú a otvorenú ekonomiku.
Euro má dnes negatívny imidž. Ako ho hodnotiť bez nánosov politickej manipulácie?
Negatívny imidž je výsledkom nepochopenia funkcie a úlohy eura a jeho spájanie s problémami, ktoré
vôbec jednotná mena nespôsobila. Krátka história eura a ECB je z hľadiska toho, čomu malo slúžiť veľký
úspech. Predovšetkým euro a ECB mala priniesť cenovú stabilitu a udržať kúpnu silu. Ak napríklad
porovnáme infláciu v eurozóne za 13 rokov jeho existencie, tak i napriek celkovému nárastu cien
komodít bola nižšia ako inflácia nemeckej marky za posledných trinásť rokov pred vznikom eura. Euro sa
stalo jednou z najdôležitejšou svetovou rezervnou menou. Makroekonomický vývoj eurozóny ako celku
je lepší ako iných porovnateľných hospodárskych celkov. Eurozóna ako celok má nižší deficit verejných
financií za posledných 5 rokov ako USA. Aj celkový dlh cca 80% k HDP je nižší ako takmer 100% dlh k
HDP v USA. Eurozóna má vyrovnaný bežný účet platobnej bilancie čo svedčí o dobrej konkurenčnej
schopnosti v globálnom svete na rozdiel od obrovského deficitu bežného účtu v USA. Negatívny imidž
eura je skôr dôsledok jeho nesprávneho spájania s problematickým fungovaním eurozóny,
pretrvávajúcemu obdobiu neistoty a kríze, ktorú začala v roku 2008 a v inej forme pretrváva doteraz.
Euro v žiadnom prípade krízu nespôsobilo a stále funguje ako silný stabilizačný faktor v tomto období.
Ako hodnotíte mechanizmy na odvrátenie dlhovej krízy, ktoré sa spúšťajú v súčasnosti v Európe?
Predovšetkým sa ukazuje, že systém EÚ vôbec nebol pripravený na riešenie krízových situácií.
Európska komisia a ani iný európsky orgán má nedostatočné kompetencie a ani nástroje na ich riešenie.
Jediná inštitúcia, ktorá je schopná rýchlo reagovať na vývoj a prijímať stabilizačné opatrenia, je
momentálne ECB. ECB však nedokáže vyriešiť podstatu problému, t.j. nedôveru finančných trhov
spojenú s neudržateľným stavom verejných financií vo viacerých krajinách EÚ. Rozhodnutia, ktoré
prijímajú najvyššie politické orgány na úrovni predsedov vlád v EÚ, sú pomalé, dlho trvá, pokiaľ sa nájde
konsenzus medzi členskými krajinami. Politici nie sú zatiaľ schopní zmeniť veľkú nedôveru a chaos na
finančných trhoch, ktoré obrovské dlhy financujú, pretože ich rozhodnutia sú prijímané neskoro a často
po ich prijatí ich sami spochybňujú nejasnou interpretáciu toho, na čom sa dohodli. Vývoj jasne ukázal,
že EÚ potrebuje permanentný stabilizačný mechanizmus, akýsi európsky menový fond, a to nie len kvôli
momentálnej kríze a problémom niektorých krajín, ale aj preto, že krajiny nereagujú rovnako na
ekonomický cyklus, čo môže spôsobovať problémy v niekto aj v menej turbulentných časoch. Dôvera v
to, že krajina EÚ nemôže byť nesolventná a prípadne aj zbankrotovať, už neexistuje. To je dôsledok
neudržateľného vývoja za poslednú dekádu vo viacerých krajinách a neschopnosti politikov plniť si svoje
povinnosti. Ja si myslím, že vznik ESM sa zbytočne posunul až na rok 2013 a diskusia o navýšení EFSF
už trvá príliš dlho a v podstate aj napriek pozitívnemu výsledku rady EÚ stále nie je dokončená. EFSF a
ESM musia mať dostatočnú kapacitu a flexibilitu pre použitie aby mohli začali fungovať normálne
finančné trhy. Pozitívne hodnotím aj posledné rozhodnutia prijaté v Európskom parlamente výrazne
sprísňujúce podmienky Paktu stability a rastu (tzv. SGP III) najmä v smere posilnenia dohľadu nad
verejnými financiami a kompetencii EK a zavedenia záväzných, kvázi -automatických fiškálnych
pravidiel. Samozrejme, je na základe reálnych skúsenosti otázne, ako rýchlo a v akom rozsahu sa tieto
skutočne implementujú.
Dlhovú krízu v eurozóne teda podľa vás nie je možné zvládnuť bez toho, aby neexistovalo niečo na
spôsob európskeho menového fondu alebo fiškálnej únie?

Dlhová kríza v eurozóne sa dá zvládnuť už len na základe spoločného riešenia členských krajín a EFSF
a neskôr "európsky menový fond" je zatiaľ jediné riešenie, na ktorom sa odborníci a aj politici
rozhodujúcich krajín dohodli. Navrhnuté posilnenie Paktu stability a rastu a ostatné opatrenia považujem
za cestu správnym smerom s dlhodobejším účinkom. Predstavy a tom, čo je to fiškálna únia sú asi
rôzne, ale ja považujem prijaté opatrenia, ak sa začnú aj realizovať za dostatočné. Samozrejme, celé
riadenie EU sa musí posilniť, to je absolútna nevyhnutnosť.
Bolo by vydávanie spoločných eurodlhopisov riešením súčasných problémov?
Nie som zástanca vydávania eurobondov. Nemyslím si, že by vyriešili súčasnú krízu a boli riešením do
budúcnosti. Najdôležitejšie je zlepšenie fiškálnej zodpovednosti. Vydávanie eurobondov by znížilo tlak
na konsolidáciu a stabilizáciu verejných financií. Podporilo by menej zodpovedné krajiny a aj tak by
nedokázalo pokryť ich celý dlh.
USA sú prvou optimálnou menovou zónou, ktorá funguje. Mala by ísť Európa podobnou cestou?
USA sú menovou úniou ktorá funguje viacej ako 200 rokov, no nie sú plne optimálnou menovou zónou
podľa Mundelovej teórie. Ani keď do USA vstupovali nové krajiny neexistovali podmienky vstupu
definované na základe tejto teórie. Ani podmienky na vstup do eurozóny nevychádzajú z tejto teórie.
Vyžaduje sa splniť Maastrichtské kritériá, ktoré sú konštruované na plnení nominálnych konvergenčných
kritérií v oblasti verejných financií, úrokových sadzieb , inflácie a výmenného kurzu. Optimálna menová
zóna je akademická koncepcia. Menová únia môže spĺňať ciele, na ktoré bola založená, t.j. eliminovať
kurzové riziko, zvýšiť obchodnú výmenu, znížiť náklady transakčné a konverzné náklady a pod. bez toho
aby bola optimálna podľa teórie. Myšlienka EMÚ bola unikátna v tom, že úniu tvoria suverénne štáty a
nemyslím si, že treba kopírovať USA a v Európe to ani nepovažujem za reálne. Na to však, aby naša
únia normálne fungovala, musia dodržiavať jej členovia dohodnuté podmienky, čo sa, žiaľ, stále nedeje.
Budú tieto zásady vymáhateľné pri tak vysokej miere zadlženia európskych krajín?
Znižovanie zadlženosti krajín je kľúčové aj pre riadne fungovanie EÚ. Krajiny, ktoré majú dlh nad
požadovaných 60% HDP, musia vyvinúť maximálne úsilie na to aby sa rýchlo a udržateľne začal
znižovať. Táto kríza však ukázala, že dôležitý je nielen verejný, ale aj súkromný dlh, stabilita bankového
sektora, vývoj bežného účtu platobnej bilancie a že hodnotenie stability krajiny musí byť ďaleko
komplexnejšie a nestačí sa pozerať len na dlh. Dobrým príkladom môže byť Írsko ktoré malo problémy s
likviditou, muselo požiadať o pomoc z EFSF aj napriek nízkemu dlhu.
O ústavnom zákone o dlhovom strope sa diskutuje aj u nás. Ako vnímate túto iniciatívu?
Je to dobrá iniciatíva, aj keď diskusia o nej už prebieha pomerne dlho od roku 2009. Bol by to dobrý
signál o zodpovednosti krajiny v oblasti verejných financií a limit pre každú vládu v budúcnosti.
Nevyhnutné je však, aby zákon bol prijatý konsenzuálne naprieč všetkými dôležitými politickými
stranami. Ak nebude široký konsenzus a stane sa to predmetom politického konfliktu tak to nemá zmysel
prijať.
Nie je zvláštne, že na zastavenie rastu dlhov potrebujeme ústavný zákon? Žiadny rozumný politik by
predsa nemal pripustiť zadlžovanie.
Žial, ukazuje sa, že rozumných politikov je málo, aj keď v tomto smere patríme medzi zodpovednejšie
krajiny. Názor na to, čo je prípustné a čo už neprípustné zadlžovanie, sú rôzne a určite ani stanovenie
jednotného limitu pre všetky krajiny nie je ekonomicky odôvodniteľné. Je však dobré ak by to bolo
schválené ústavným zákonom, zvýšilo by to vážnosť tohoto zákona a znížilo by to aj možnosť menenia
tohto zákona podľa potrieb.
Nie je limit dlhu 60% HDP a jeho znižovanie na hranicu 50% pre tak malú a otvorenú ekonomiku príliš
vysoký?
Na odbornej úrovni prebiehali rôzne diskusie na európskej úrovni, z ktorých mnohé končili tým že by mal
byť pripustený limit maximálne 40% HDP. Osobne považujem za správny ten názor, ktorý hovorí, že
veľké a silné ekonomiky môžu mať väčší dlh ako menšie a vychádzajúc z toho by mohol byť limit u nás
aj nižší ako 60%.
Slovensko zažilo pri hlasovaní o tzv. eurovale svetovú pozornosť. Ako hodnotíte debatu a rozhodovanie
o stabilizačnom mechanizme eurozóny?
Úroveň diskusie u nás bola slabá a povrchná a motivovaná najmä snahou získať nejaké hlasy voličov.
Najviac bolo počuť politikov, ktorí nemajú žiadne medzinárodné skúsenosti a za vážny problém
považujem to, že zneistili mnohých občanov. Vzhľadom na to, že aj my permanentne porušujeme
pravidlá paktu rastu a stability a sme príjemcom obrovských darov z peňazí daňových poplatníkov
vyspelých krajín mali by sme podporovať spoločné riešenie, uznávať princíp solidarity a nie snažiť sa
zabrániť jedinému navrhnutému riešeniu na ktorom sa dohodli európski lídri a ktoré odsúhlasili všetky
parlamenty krajín EA. Odborníci sa na celom svete sa zhodli na tom že problém je tak vážny, že existuje
už len kolektívne riešenie postavené na spolupráci krajín. Boli to okamihy, keď sme upútali celosvetovú
pozornosť tým nevhodným spôsobom. Vhodnejšie by bolo zapojiť sa do európskej debaty ako problémy
riešiť, ale v tej absentujeme úplne. Diskusia, ktorá prebehla na túto tému v parlamente, presne ukázala

na nízku úroveň niektorých poslancov. Je neprijateľné ,aby sme urážali a spochybňovali iné krajiny EÚ,
používali nepravdivé argumenty a zavádzali verejnosť. Hodnotiť politické rozhodnutia a ich dopady
nemám záujem.
Môže to mať dopad na budúce rozhodovacie procesy v eurozóne?
Samozrejme, že to urýchli prijatie niektorých potrebných rozhodnutí, ak má EÚ ďalej fungovať. Najmä
treba prehodnotiť nutnosť súhlasu všetkých krajin EÚ s niektorými rozhodnutiami.
Čo by mala urobiť eurozóna v budúcnosti?
Momentálne majú prednosť logicky krátkodobé stabilizačné opatrenia. Bude potrebné upraviť základnú
zmluvu na základe získaných skúseností a posilniť ekonomické riadenie EÚ. V budúcnosti by sa
predovšetkým viac zamerať na zvyšovanie konkurencieschopnosti. Cesta k tomu vedie cez lepšie
vzdelanie, vedu, výskum. Viaceré tzv. rozvíjajúce sa krajiny rýchlo dobehli vyspelú europu a ak si
chceme zachovať životnú úroveň musíme zvyšovať produktivitu práce. Vo úrovni vedomostí občanov
najmä mladej generácie nás v niektorých oblastiach predbehli viaceré ázijské krajiny. V OECD robia
periodické monitorovanie úrovne 15-ročných študentov a na popredných miestach sú už ázijské krajiny.
Ako nás ovplyvňujú nové medzinárodné pravidlá ako Bazilej III?
Nový prístup k regulácii aj vzhľadom na vývoj bankového a finančného sektoru v posledných rokoch je
potrebný. V zásade sa dá s požiadavkami na vyšší kapitál, väčší podiel likvidných aktív a obmedzenie
rastu bilančných súm vzhľadom na kapitál súhlasiť. Problém však vidím v tom, že nerozlišuje dostatočne
medzi jednotlivými typmi bank, kladie rovnaké požiadavky na investičné a klasické banky. Nové
požiadavky negatívne ovplyvnia ekonomický rast v nevhodnom čase, keď ekonomiky na zotavenie sa
potrebujú silný rast. Najmä v našej časti Európy bude negatívny dopad na ekonomický rast výraznejší,
vzhľadom na to že bankové financovanie je v podstate jediným zdrojom rozvoja. Ak k tomu pridáme
stále rastúce daňové zaťaženie bánk, tak bude to znamenať menej úverov a zvýšenie ich ceny pre
klientov. V našom regióne banky predovšetkým financujú reálnu ekonomiku, nerobia špekulatívne
obchody a neprodukujú deriváty ani iné štruktúrované produkty a ani s nimi neobchodujú. Preto takéto
viniť banky zo spôsobenia krízy a tým zdôvodňovať niektoré opatrenia, ktoré ich zaťažia, je nekorektné a
spôsobí to len prehlbenie problémov.
Akú úlohu môžu zohrať krajiny BRIC pri riešení krízy? Je známe, že disponujú zdrojmi vo fondoch
národného bohatstva.
Je zaujímavé, že už aj čínski a ruskí predstavitelia pochopili, že riešenie situácie potrebuje ráznu,
spoločnú akciu a dokonca ponúkajú finančnú pomoc prostredníctvom MMF. To by mohlo inšpirovať aj u
nás. Pochopili, že svet je dnes plne prepojený a problémy v EÚ by plne zasiahli aj ich ekonomiky.
Prebytky s obchodu sú v týchto krajinách obrovské a využívajú sa na rôzne druhy investovania a mohli
by zohrať aj stabilizačnú úlohu v európskej kríze. Myslím si však, že vyspelé európske krajiny majú
dostatočné zdroje na vyriešenie tejto krízy a bola by to nezvyčajné, keby problémy eurozóny musel riešiť
MMF, ktorý bol doteraz určený predovšetkým na riešenie problémov rozvíjajúcich sa krajín.
Na čo by sa mali v budúcnosti zamerať tí, ktorí sa dostanú k moci?
Poučiť sa z tejto krízy a postaviť ďalší rozvoj na udržateľných princípoch. Ukazuje sa že model rastu
postavený na raste dlhu ktorý financujú finančné trhy je riskantný a dôvera investorov je veľmi neistá a
finančné trhy budú podstatne citlivejšie budú hodnotiť vývoj v jednotlivých krajinách. Ak sa vrátia "dobré
časy", využiť ich predovšetkým na tvorbu zdrojov na ochranu v "zlých časoch" ktoré určite opäť prídu.
Koncentrovať úsilie na zvýšenie kvality vzdelávania a to nielen vysokoškolského, ale aj odborného,
podporovať na vedu a výskum.
Čo by mali skúmať výskumníci v oblasti ekonómie?
Ťažko očakávať, že by sme dokázali robiť tak kvalitný ekonomický výskum ako v USA alebo v iných
krajinách, na to nemáme u nás podmienky. Nemám prehľad o tom, na čom naši výskumníci pracujú. V
každom prípade je množstvo možností zapájať sa do výskumu v zahraničí na pôde univerzít,
medzinárodných inštitúcií ako sú OECD. Určite by bolo dobré, keby naši výskumníci a akademici viac
prezentovali svoje názory na dôležité európske témy.
Vladimír Bačišin
Paneurópska vysoká škola
Marek Kálovec
Ekonomická univerzita Bratislava
www.financnymanazment.sk
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31. "Prvý bicykel som od radosti pobozkal"
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 22/11/2011; HNonline; František Kvarda]
Generálny riaditeľ Eximbanky Mário Schrenkel jazdí do práce na dvoch kolesách.
Do práce jazdí na bicykli, absolvoval desiatky cyklomaratónov, lezie po skalách, pláva... A popri tom
stíha šéfovať banke. Mário Schrenkel je generálnym riaditeľom Eximbanky SR a jeho vášňou je šport.
Vo viac ako amatérskej podobe.
Z dresu do obleku
"Môj prvý bicykel bol Pionier. Keď mi ho otec ako malému chlapcovi doniesol, pobozkal som ho na
predné koleso," začína svoje rozprávanie o láske k pohybu. "Teraz mám dva, cestný a horský," hovorí. A
je jasné, prečo. Na dvoch kolesách totiž, od skorej jari až do jesene, jazdí aj do práce v centre
Bratislavy. Do banky prichádza skôr, aby sa osprchoval a z cykloúboru prezliekol do obleku. Týždenne
takto prejde 250 až 300 kilometrov.
Niečo teda vie aj o rezervách Bratislavy v oblasti cyklotrás. "Ja som žil v Prahe a vedel som sa z
okrajových častí dostať ku Karlovmu mostu, sú tam regulárne cyklotrasy bez prerušenia. V Bratislave ak
napríklad idete z Petržalky do centra, musíte si veľmi dobre rozmyslieť, kadiaľ ísť," tvrdí. Avšak kto chce,
cestu si nájde. Má však "svoje" trasy. Tie konvenčné mu pritom veľa nehovoria. "Po bratislavskej hrádzi
skôr behávam ako bicyklujem," priznáva.
Aktívny chlapec
K "extrémistom", ktorí za dvojkolesového miláčika ochotne zaplatia sumy blížiace sa k cene nového auta
síce nepatrí, no bicykel vôbec nevyužíva iba ako dopravný prostriedok. Pravidelne absolvuje
cyklomaratónové trasy. Má ich za sebou desiatky. Napríklad tú z Bratislavy do Jasnej. "Je to 320
kilometrov. Ráno si sadnete na bicykel, večer ste v Jasnej. A niektorí sa po tom ešte dokážu zabávať aj
v bare," rozpráva Mário Schrenkel – a novinár v nemom úžase zabúda, na čo ďalšie sa ešte chcel
spýtať. Riaditeľ však "súka z rukáva" ďalšie svoje aktivity. "Beh, bicyklovanie, lezenie, skialpinizmus –
tomu sa podľa sezón venujem a dopĺňam to dištančným plávaním, sqaushom či tenisom. Samozrejme,
prelína sa to s prácou a po večeroch aj s kultúrou."
Láska k pohybu ho "drží" už od detstva. "Ja som bol taký aktívnejší chlapec, hrával som aktívne futbal a
potreba pravidelne sa hýbať mi zostala. Istý čas som v niektorých športoch aj súťažil," dodáva.
Pádom sa nevyhol
K športu patria aj škrabance. Nevyhli sa ani jemu. "Mal som dosť nepríjemný pád na lyžiach v jednom
žľabe v Rakúsku, viac ako 100-metrový. Poudieral som si vnútorné orgány, ale zvládol som to, skončilo
to len s jednou zlomenou lyžiarskou palicou," opisuje svoju nepríjemnú skúsenosť. "Musel som vstať a
zlyžovať to dole," dodáva – dnes už s úsmevom. Drží sa však pravidla: neprekračovať svoje hranice.
"Športujem tak, že sa viem dať dokopy a na druhý deň mám chuť robiť znova nejaký šport, nerobím to
tak, aby som sa znefunkčnil," vysvetľuje svoju filozofiu. Šport si občas dokáže vychutnať aj "iba" ako
divák. Rád by sa pozrel napríklad na budúcoročnú olympiádu v Londýne, lákajú ho najmä atletické
disciplíny.
A čo rodinní príslušníci? "Zmierili" sa s jeho aktívnym životným štýlom? "Rodina mi ,fandí', berú to tak, že
som už raz taký," smeje sa.
Inflagranti
Jeho športový rádius je od strednej Európy po chorvátske pobrežie. "Vyliezol však aj na najvyšší vrch
Austrálie – Mt. Kosciusko. "Je na naše pomery nízky, ale bolo výborné ho vidieť a zažiť," hovorí. Na iný
vrchol však liezla horolezecká dvojica pri rakúskom Kaprune. Tých Mário Schrenkel "nachytal" počas
hľadania vhodného miesta na bivak pri pokusoch o zdolanie iného než horského vrcholu. "Ale o tom je
vhodné hovoriť až po desiatej," uzatvára vtipnou príhodou svoje rozprávanie o športe – svojej životnej
vášni.
profil:
Mario Schrenkel sa narodil v roku 1969 v Košiciach. Vyštudoval Národohospodársku fakultu
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pred nástupom do funkcie generálneho riaditeľa Eximbanky SR
pôsobil na viacerých pozíciách v bankovníctve i poisťovníctve. Napríklad v Poľnobanke, poisťovni Tatra,
Prvej dôchodkovej sporiteľni či vo Winterthur. Naposledy pred nástupom na post v Eximbanke SR v

rokoch 2009 až 2010 pracoval v Českej sporiteľni ako projektový manažér pre koordináciu projektov
verejno-súkromného partnerstva.
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32. Vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; Trend; 10/11/2011; 45/2011; s.: 114; Top 2011; Pavol Suďa, Tatiana
Vavrová]
Univerzity a vysoké školy na Slovensku (zoradené podľa počtu študentov v akademickom roku
2010/2011) Universities and Colleges in Slovakia (ranked by number of students in academic year
2010/2011)
Počet študentov1 Počet pedagógov2 Počet študentov na pedagóga Počet profesorov3 Počet docentov3
Number of students1 Number of teachers2 Students per teacher Professors3 Associate professors3
2010/2011 2009/2010 2008/2009 2010/2011 2009/2010 201072011 2009/2010 2010/2011 2010/2011
1. Univerzita Komenského v Bratislave 27 561 27 416 28 544 2189 2185 12,6 12,5 295 (2) 436
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 18142 18 253 18 672 1248 1258 14,5 14,5 182(3) 363
3. Technická univerzita v Košiciach 16630 17 609 17 044 883 915 18,8 19,2 136(3) 195
4. Ekonomická univerzita v Bratislave 12 829 13614 14 391 658 705 19,5 19,3 77(4) 110
5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 12 497 13 477 15314 667 710 18,7 19,0 94(2) 131
6. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 12 365 12 460 13 229 594 639 20,8 19,5 80 106
7. Žilinská univerzita v Žiline 11761 11998 12 800 677 692 17,4 17,3 91(2) 140
8. Prešovská univerzita v Prešove 10580 11784 12 436 691 788 15,3 15,0 43 104
9. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 970 9 896 10302 474 489 21,0 20,2 61(1) 106
10. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 8716 8 473 8157 649 633 13,4 13,4 105 115
11. Trnavská univerzita v Trnave 7489 8118 7 446 381 367 19,7 22,1 53 58
12. Katolícka univerzita v Ružomberku 7360 7 730 10211 425 443 17,3 17,4 66 89
13. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5950 7 001 7129 326 315 18,3 22,2 44 47
14. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 753 8119 7 850 225 267 25,6 30,4 27 36
15. Technická univerzita vo Zvolene 5232 4 948 4 757 278 296 18,8 16,7 41 73
16. Univerzita J. Selyeho v Komárne 2408 2 548 2 689 84 83 28,7 30,7 17 10
17. Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach 2 007 1793 1675 182 170 11,0 10,5 21 39
18. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1082 1082 1067 232 234 4,7 4,6 34 51
19. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 697 694 686 107 104 6,5 6,7 16 16
20. Akadémia umení v Banskej Bystrici 629 641 593 116 116 5,4 5,5 35 20
Súkromné vysoké školy (Private universities)
1. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 13 752 16 250 13 304 432 497
31,8 32,7 50 22
2. Paneurópska vysoká škola v Bratislave4 4 818 4 270 3 782 114 91 42,3 46,9 39(1) 32
3. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 4568 4 325 3 484 128 77 35,7 56,2 12 36
4. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 4330 3 948 3174 101 97 42,9
40,7 15 29
5. Vysoká škola v Sládkovičove 3 262 2 856 2 220 171 155 19,1 18,4 22(1) 43
6. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 3148 2 941 2069 87 82 36,2 35,9 13 18
7. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 1389 1488 1346 74 75 18,8 19,8 8 10
8. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 1127 1015 857 48 42 23,5 24,2 8 12
9. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 929 798 491 33 26 28,2 30,7 4 10
10. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 58 53 47 16 16 3,6 3,3 3 1
Štátne univerzity a vysoké školy (State universities abd colleges)5
1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 877 2 920 3 256 443 418 6,5 7,0 50 10
2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1498 1378 1219 97 92 15,4 15,0 14 12
3. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v L. Mikuláší 255 241 278 69 105 3,7 2,3 11 17
Spolu (Total) 221669 230137 230 519 12 899 13182 17,2 17,5 1767(19) 2 497
1 Poslucháči univerzitného štúdia vrátane doktorandskóho, 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 Do roku 2010 Bratislavská vysoká Škola práva (Until 2010 it was called Bratislavská vysoká
škola práva) 5 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

zravotnícka 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
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33. Prvý bicykel som od radosti pobozkal
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 22/11/2011; s.: 19; HN +; František Kvarda]
Generálny riaditeľ EXIMBANKY SR Mario Schrenkel jazdí do práce naprieč Bratislavou na dvoch
kolesách.
František Kvarda frantisek.kvarda@ecopress.sk
Bratislava - Do práce beháva a jazdí na bicykli, absolvoval desiatky cyklomaratónov, lezie po skalách,
pláva... A popritom stíha šéfovať banke. Mario Schrenkel je generálnym riaditeľom EXIMBANKY SR a
jeho vášňou je šport. Vo viac ako amatérskej podobe. "Môj prvý bicykel bol Pionier. Keď mi ho otec ako
malému chlapcovi doniesol, pobozkal som ho na predné koleso," začína svoje rozprávanie o láske k
pohybu. "Teraz mám dva, cestný a horský," hovorí.
Z dresu do obleku
A je jasné, prečo. Na dvoch kolesách totiž, od skorej jari až do jesene, jazdí aj do práce v centre
Bratislavy. Do banky prichádza skôr, aby sa osprchoval a z cykloúboru prezliekol do obleku. Týždenne
takto prejde 250 až 300 kilometrov. Niečo teda vie aj o rezervách Bratislavy v oblasti cyklotrás. "Ja som
žil v Prahe a vedel som sa z okrajových častí dostať ku Karlovmu mostu, sú tam regulárne cyklotrasy
bez prerušenia. V Bratislave ak napríklad jazdíte z Petržalky do centra, musíte si veľmi dobre rozmyslieť,
kadiaľ ísť," tvrdí. Avšak kto chce, cestu si nájde. Má však dve či tri "svoje" trasy. Tie konvenčné mu
pritom veľa nehovoria. "Po bratislavskej hrádzi skôr behávam ako bicyklujem," priznáva.
Aktívny chlapec
K "extrémistom", ktorí za dvojkolesového miláčika ochotne zaplatia sumy blížiace sa k cene nového auta
síce nepatrí, no bicykel vôbec nevyužíva iba ako dopravný prostriedok. Pravidelne absolvuje
cyklomaratónové trasy. Má ich za sebou desiatky. Napríklad tú z Bratislavy do Jasnej. "Je to 320
kilometrov. Ráno si sadnete na bicykel, večer ste v Jasnej. A niektorí sa po tom ešte dokážu zabávať,"
rozpráva Mario Schrenkel - a novinár v nemom úžase zabúda, na čo ďalšie sa ešte chcel spýtať. Riaditeľ
však "súka z rukáva" ďalšie svoje aktivity. "Beh, bicyklovanie, lezenie, skialpinizmus - tomu sa podľa
sezón venujem a dopĺňam to dištančným plávaním či volejbalom. Samozrejme, prelína sa to s prácou a
po večeroch aj s kultúrou."
Pádom sa nevyhol
Láska k pohybu ho "drží" už od detstva. "Ja som bol taký aktívnejší chlapec, hrával som aktívne futbal a
potreba pravidelne sa hýbať mi zostala. Istý čas som v niektorých športoch aj súťažil," dodáva. K športu
patria aj škrabance. Nevyhli sa ani jemu. "Mal som dosť nepríjemný pád v jednom žľabe v Rakúsku, viac
ako 100metrový. Poudieral som si vnútorné orgány, ale zvládol som to, skončilo to len s jednou
zlomenou lyžiarskou palicou," opisuje svoju nepríjemnú skúsenosť. "Musel som vstať a zlyžovať to dole,"
dodáva - dnes už s úsmevom. Drží sa však pravidla: neprekračovať svoje hranice. "Športujem tak, že sa
viem dať dokopy a na druhý deň mám chuť robiť znova nejaký šport, nerobím to tak, aby som sa
znefunkčnil," vysvetľuje svoju filozofiu. Šport si občas dokáže vychutnať aj "iba" ako divák. Rád by sa
pozrel napríklad na budúcoročnú olympiádu v Londýne, lákajú ho najmä atletické disciplíny. A čo rodinní
príslušníci? "Zmierili" sa s jeho aktívnym životným štýlom? "Rodina mi ,fandí', berú to tak, že som už raz
taký," smeje sa.
Inflagranti
Jeho športový rádius je od strednej Európy po chorvátske pobrežie. "Vyliezol však aj na najvyšší vrch
Austrálie - Mt. Kosciusko. "Je na naše pomery nízky, ale bolo výborné ho vidieť a zažiť," hovorí. Na iný
vrchol však liezla horolezecká dvojica pri rakúskom Kaprune. Tých Mário Schrenkel "nachytal" počas
hľadania vhodného miesta na bivak pri pokusoch o zdolanie iného než horského vrcholu. "Ale o tom je
vhodné hovoriť až po desiatej," uzatvára vtipnou príhodou svoje rozprávanie o športe - svojej životnej
vášni.
Dotazník

- Ako ste sa dostali tam, kde ste dnes?
Je to kombinácia šťastnej zhody náhod a tvrdej práce zároveň.
- Koľko hodín denne trávite v priemere v práci?
V priemere to je 10 hodín každý deň.
- Čo máte na svojej práci najradšej?
Možnosť pomáhať a pozitívne ovplyvňovať niektoré prípady.
- Čo máte v práci najmenej rád?
Byrokratizáciu niektorých procesov - ale pracujem na ich minimalizácii.
Kto je Mario Schrenkel
Narodil v roku 1969 v Košiciach. Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Pred nástupom do funkcie generálneho riaditeľa EXIMBANKY SR pôsobil na viacerých
pozíciách v bankovníctve i poisťovníctve. Naposledy v rokoch 2009 až 2010 v Českej sporiteľni ako
projektový manažér pre koordináciu projektov verejno-súkromného partnerstva.
"Ja som bol taký aktívnejší chlapec, hrával som aktívne futbal a potreba pravidelne sa hýbať mi zostala.
Istý čas som v niektorých športoch aj súťažil.
Foto:
Hory a cyklistika sú dve veľké vášne generálneho riaditeľa EXIMBANKY SR Maria Schrenkla.
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34. Schools offering MBA programmes
[Téma: Ekonomická univerzita; The Slovak Spectator; 21/11/2011; 41/2011; s.: 6; Business focus;
redakcia]
Bratislava Business School of the University of
Economics in Bratislava, www.euba.sk/bbs
Brno International Business School, www.bibs.cz
Comenius University, www.mba.sk
Slovak University of Technology, http://automotive.tuwien.ac.at/
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle, www.vsm.sk
Compiled by Spectator staff
More MBA programmes offered in Slovakia
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35. Ako postupovať pri darovaní nehnuteľnosti
[Téma: Ekonomická univerzita; Naše Novosti; 21/11/2011; 46/2011; s.: 14; Spektrum; MA]
JUDr. Ing. Ivan Katona pracuje ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Ing. Gabriela
Katonu, PhD.
Z predchádzajúceho pôsobenia má skúsenosti z občianskej agendy aj verejnej správy. Okrem toho
prednáša právnické predmety poslucháčom Ekonomickej univerzity Bratislava - pracovisko Nové
Zámky. "Ani mladí ľudia na akademickej pôde často nechápu odborné termíny, právnickú problematiku
im treba vysvetliť "polopate." O to menej sú zákony zrozumiteľné pre bežnú laickú verejnosť," hovorí I.
Katona. "Na konkrétnych príkladoch z vlastnej právnickej praxe by som chcel ľuďom zvýšiť právne
vedomie, vysvetliť, ako postupovať a čoho sa vyvarovať, aby predišli zbytočným problémom. Ich
dodatočné riešenie býva komplikované, zdĺhavé, drahé - a niekedy je dokonca na akékoľvek riešenia už
neskoro."

Ako postupovať pri darovaní
Darovanie ako právny úkon je spojené s množstvom podstatných následkov, dôležitosť ktorých si
veľakrát samotní darcovia uvedomia až potom, ako hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec darovali. Darovacou
zmluvou darca prenecháva dar (hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec) obdarovanému. Nepochybujeme, že
vzťahy medzi darcom a obdarovaným v čase spisovania darovacej zmluvy sú veľmi dobré. Inak by darca
nedaroval obdarovanému dar. Lenže vždy treba brať do úvahy, že vzťahy medzi darcom a obdarovaným
sa môžu vyvinúť aj tak, až darca oľutuje to, že niečo obdarovanému daroval a následne žiada vrátenie
daru. Proces vrátenia daru už nie je taký "jednoduchý" ako je darovanie veci. Darovacou zmluvou je
možné darovať hnuteľné aj nehnuteľné veci. Len pri darovaní nehnuteľných vecí zákon vyžaduje
písomnú formu darovacej zmluvy. Netreba zabudnúť, že darovanie je bezplatné a nemožno darovať
niečo s podmienkami. Samozrejme, že je možné sa domáhať aj vrátenia daru. Domáhať vrátenia daru
sa môže darca len v tom prípade, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že
tým hrubo porušuje dobré mravy. Hrubé porušenie dobrých mravov môže byt pre každú osobu niečo iné.
Neexistuje jednotný názor, kedy určité správanie možno považovať za porušenie dobrých mravov, a
kedy ho možno považovať za hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré už zakladá právo darcu domáhať
sa vrátenia daru. Napríklad za hrubé porušenie dobrých mravov nemožno považovať nevďačnosť
obdarovaného voči darcovi, nenavštevovanie darcu pri jeho sviatkoch a pod. Je úplne bežné, že rodičia
chcú pomôcť riešiť bytovú otázku svojich detí, a tak im darujú nehnuteľnosť, v ktorej sami bývajú. Pri
takejto situácii treba byť zvlášť obozretný - práve z dôvodu, že ide o darovanie nehnuteľnosti, v ktorej
darca býva. Ak nehnuteľnosť daruje, tak obdarovaný sa stáva vlastníkom tejto nehnuteľnosti so všetkými
právami, ktoré mu zákon ako vlastníkovi priznáva. Ak sa už rodičia rozhodli svojim deťom darovať dom,
v ktorom sami bývajú, tak je vhodné k darovacej zmluve uzavrieť aj dohodu, ktorá zabezpečí, že darca
bude mať právo v uvedenej nehnuteľnosti doživotne bývať a aj ju užívať.
(MA)
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36. Nové študijné programy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2011; s.: 8; Vysoké školy; or]
Niektoré fakulty obohacujú doterajšie bakalárske študijné programy o nové. Ďalšie otvárajú kombinácie,
na ktoré v minulom akademickom roku neprijímali.
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave prijíma prihlášky na:
- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s históriou,
- učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s pedagogikou.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského prijíma prihlášky na:
- kórejské štúdiá,
- stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku).
V akademickom roku 2012/2013 opäť otvára aj jednoodborové štúdium:
- čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia,
- nederlandistika,
a študijné odbory prekladateľstvo a tlmočníctvo:
- anglický jazyk a kultúra - arabský jazyk a kultúra,
- anglický jazyk a kultúra - chorvátsky jazyk a kultúra
- anglický jazyk a kultúra-francúzsky jazyk a kultúra,
- holandský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra,
- chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra,
- chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra,
- chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra,
- chorvátsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra.
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prijíma prihlášky na:
- mad'arsko-slovenský bilingválny mediátor,
- ugrofínske štúdiá.

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave prijíma prihlášky na:
- manažérske rozhodovanie a informačné technológie na 2. stupni štúdia.
Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave:
- rozširuje možnosť kombinácie cudzích jazykov na prijímacích skúškach na 1. stupeň štúdia.
- Okrem kombinácie nemecký - anglický jazyk môže uchádzač robiť prijímaciu skúšku aj v kombinácii
nemecký-francúzsky jazyk, nemecký-španielsky jazyk, anglický-francúzsky, anglický
-španielsky jazyk. V týchto jazykových kombináciách bude potom študijný program na 1. stupni štúdia aj
zabezpečovaný.
(or)
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37. Prehľad poplatkov za prihlášky na verejné a štátne vysoké školy
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2011; s.: 10,11; Vysoké školy; Veronika Prušová]
ŠKOLA/FAKULTA papierová elektronická
UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave
Lekárska fakulta 70 eur 70 eur
Právnická fakulta 60 eur 60 eur
Filozofická fakulta 40 eur 40 eur
Prírodovedecká fakulta 40 eur (jeden štud. program) 25 eur
25 eur (každý ďalší program)
Pedagogická fakulta 50 eur 50 eur
Farmaceutická fakulta 50 eur 50 eur
Fakulta telesnej výchovy a športu 50 eur (jeden štud. program) 50 eur
20 eur (každý ďalší program) 20 eur
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 60 eur 60 eur
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 33 eur 33 eur
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 45 eur 45 eur
Evanjelická bohoslovecká fakulta 40 eur 40 eur
Fakulta managementu 40 eur 40 eur
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 50 eur 50 eur
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach
Lekárska fakulta 50 eur 40 eur
Prírodovedecká fakulta 40 eur 30 eur
Právnická fakulta 50 eur 40 eur
Fakulta verejnej správy 45 eur 40 eur
Filozofická fakulta 40 eur (bez prijímačiek) 30 eur
50 eur (s prijímačkami) 40 eur
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove
Filozofická fakulta 34 eur 34 eur
Gréckokatolícka teologická fakulta 34 eur 34 eur
Fakulta humanitných a prírodných vied 34 eur 34 eur
Fakulta manažmentu 34 eur 34 eur
Pedagogická fakulta 34 eur 34 eur
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 34 eur 34 eur
Fakulta športu 34 eur 34 eur
Fakulta zdravotníckych odborov 34 eur 34 eur
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave
Filozofická fakulta 40 eur 35 eur
Fakulta masmediálnej komunikácie 40 eur 35 eur
Fakulta prírodných vied 35 eur 30 eur
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečeb. rehabilitácií 40 eur 35 eur
Inštitút sociálnych vied 40 eur 35 eur
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE v Košiciach
40 eur 30 eur
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre
Fakulta prírodných vied 30 eur 25 eur
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 30 eur 25 eur
Fakulta stredoeurópskych štúdií 30 eur 25 eur
Filozofická fakulta 30 eur 25 eur
Pedagogická fakulta 30 eur 25 eur

UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta 35 eur 32 eur
Fakulta humanitných vied 40 eur 37 eur
Fakulta prírodných vied 35 eur 32 eur
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 60 eur 57 eur
Pedagogická fakulta 35 eur 32 eur
Právnická fakulta 60 eur 57 eur
TRNAVSKÁ UNIVERZITA u Trnave
Filozofická fakulta 38 eur 33 eur
Pedagogická fakulta 33 eur 25 eur
Teologická fakulta 35 eur 30 eur
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce neuvedené neuvedené
Právnická fakulta 60 eur 58 eur
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
Stavebná fakulta 20 eur 20 eur
Strojnícka fakulta 35 eur 25 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky 35 eur 20 eur
Fakulta chémie, a potravín, technológie 35 eur 25 eur
Fakulta architektúry 40 eur/70 eur (v anglic. jazyku) 40 eur/70 eur
Materiálovotechnologická fakulta 30 eur 30 eur
Fakulta informatiky a informačných technológií 50 eur 20 eur
Ústav manažmentu 40 eur 30 eur
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 35 eur 30 eur
Hutnícka fakulta 35 eur 30 eur
Strojnícka fakulta 35 eur 30 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky 35 eur 30 eur
Stavebná fakulta 35 eur 30 eur
Ekonomická fakulta 35 eur 30 eur
Fakulta výrobných technológií 35 eur 30 eur
Fakulta umení 35 eur 30 eur
Letecká fakulta 35 eur 35 eur
ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 25 eur 25 eur
Strojnícka fakulta 20 eur 20 eur
Elektrotechnická fakulta 20 eur 20 eur
Stavebná fakulta 20 eur 20 eur
Fakulta riadenia a informatiky 30 eur 25 eur
Fakulta humanitných vied 40 eur 40 eur
Fakulta špeciálneho inžinierstva 20 eur 20 eur
Výskumný ústav vysokohorskej biológie 20 eur 20 eur
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky neuvedené neuvedené
Fakulta zdravotníctva 40 eur 40 eur
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 34 eur 34 eur
Fakulta priemyselných technológií neuvedené neuvedené
Katedra politológie 40 eur 40 eur
EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
Národohospodárska fakulta 38 eur 28 eur
Obchodná fakulta 38 eur 28 eur
Fakulta hospodárskej informatiky 38 eur 28 eur
Fakulta podnikového manažmentu 38 eur 28 eur
Fakulta medzinárodných vzťahov 38 eur 28 eur
Podnikovohospodárska fakulta 38 eur 28 eur
Fakulta aplikovaných jazykov 38 eur 28 eur
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravín, zdrojov 33 eur 33 eur
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 35 eur 35 eur
Fakulta ekonomiky a manažmentu 35 eur 35 eur
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 35 eur 35 eur
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 30 eur 30 eur
Technická fakulta 35 eur 35 eur
TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene
Lesnícka fakulta 33 eur 33 eur
Drevárska fakulta 49 eur (dizajn) 29 eur 49 eur/29 eur
Fakulta ekológie a environmentalistiky 28 eur 28 eur
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 25 eur 25 eur

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta 50 eur 50 eur
Filmová a televízna fakulta 50 eur 50 eur
Divadelná fakulta 50 eur 50 eur
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ v Bratislave
50 eur 50 eur
AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení 50 eur 50 eur
Fakulta múzických umení 50 eur 50 eur
Fakulta výtvarných umení 50 eur 50 eur
KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku
Filozofická fakulta 30 eur 25 eur
Pedagogická fakulta 39 eur 39 eur
Teologická fakulta 35 eur 35 eur
Fakulta zdravotníctva 40 eur 40 eur
UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne
Pedagogická fakulta 50 eur 25 eur
Ekonomická fakulta 50 eur 25 eur
Reformovaná teologická fakulta 50 eur 25 eur
AKADÉMIA OZBROJENÝCH S L v Lipt. Mikuláši
20 eur 20 eur
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave
39 eur 29 eur
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotn. odborných štúdií 70 eur 70 eur
Fakulta verejného zdravotníctva 70 eur 70 eur
ZDROJ - vysoké školy, Veronika Prušová
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38. Prehľad poplatkov za externé bakalárske štúdium v akademickom roku
2012/2013 na verejných a štátnych vysokých školách
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2011; s.: 16,17,18; Vysoké školy; vev]
Škola študijný program poplatok
UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave
Právnická fakulta právo 700 eur
Prírodovedecká fakulta geografia v štátnej správe a samospráve 400 eur
Pedagogická fakulta* francúzsky jazyk a kultúra 700 eur
španielsky jazyk a kultúra 700 eur
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 730 eur
učiteľstvo hudobného umenia 700 eur
sociálna práca 600 eur
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre školské kluby 500 eur
špeciálna pedagogika 450 eur
kombinované študijné programy 800 eur
Fakulta telesnej výchovy a športu trenérstvo 1050 eur (predpoklad)
Jesseniova lekárska fakulta v Martine* verejné zdravotníctvo 550 eur
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta katolícka teológia 550 eur
riadenie cirkevných a neziskových organizácií 550 eur
učiteľstvo náboženstva a etickej výchovy 550 eur
Evanjelická bohoslovecká fakulta evanjelická teológia so zameraním na sociálnu prácu 660 eur
(predpoklad)
Fakulta managementu* manažment 850 eur
manažérska informatika 850 eur
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach
Prírodovedecká fakulta* informatika 600 eur
Právnická fakulta* právo 680 eur
Fakulta verejnej správy* verejná sprava 600 eur
Filozofická fakulta* aplikovaná etika 650 eur
britské a americké štúdiá 764 eur
politológia 650 eur
masmediálne štúdiá 750 eur
sociálna práca 610 eur

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove
Filozofická fakulta* andragogíka 930 eur
masmediálne štúdiá 930 eur
politológia 796 eur
sociálna práca 796 eur
Gréckokatolícka teologická fakulta* animácia voľnočasových aktivít 450 eur
religionistika 300 eur
katechetika 200 eur
Fakulta humanitných a prírodných vied andragogika 780 eur
vychovávateľstvo 660 eur
učiteľstvo praktickej prípravy 660 eur
Fakulta manažmentu" manažment 870 eur
Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika 800 eur
predšk. a element, pedagogika pre soc. znevýhodné skupiny 800 eur
predšk. a element, pedag. a pedag.pre jsychosoc. naruš. 840 eur
pedagogika mentálne postihnutých 780 eur
učiteľstvo praktic. profesij. prípravy mentálne postihnutých 750 eur
Pravoslávna bohoslovecká fakulta charitatívna a sociálna služba 600 eur
pravoslávna teológia 300 eur
Fakulta športu trénerstvo 800 eur
telesná výchova 700 eur
telesná výchova a trénerstvo (proces akreditácie) neuvádza
Fakulta zdravotníckych odborov* fyzioterapia 650 eur
urgentná zdravotná starostlivosť 650 eur
ošetrovateľstvo 650 eur
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v Trnave
Filozofická fakulta nemecký jazyka a literatúra v odbornej komunikácii 800 eur
anglický jazyk a literatúra v odbornej komunikácii 800 eur
slovenský jazyk a literatúra 800 eur
učiteľstvo akadmíckých predmetov 800 eur
Fakulta masmediálnej komunikácie masmediálna komunikácia 800 eur
marketingová komunikácia 800 eur
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečeb. Rehabilitácie fyzioterapia 800 eur
Inštitút sociálnych vied politológia 700 eur
verejná správa 700 eur
európske štúdiá 700 eur
sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe 700 eur
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE v Košiciach
kynológia 720 eur
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre
Fakulta prírodných vied* aplikovaná informatika 870 eur
biológia 660 eur
environmentalistika 660 eur
fyzika materiálov 500 eur
geografia v regionálnom rozvoji 660 eur
chémia životného prostredia 500 eur
matematické a informačné metódy v ekonómii 500 eur
počítačové modelovanie v prírodných vedách 500 eur
sociálna geografia 660 eur
technická mineralógia - gemológia 500 eur
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálna práca 590 eur
sociálne siužby a poradenstvo 590 eur
urgentná starostlivosť 590 eur
Fakulta stredoeurópskych štúdií* hungarológia 700 eur
maďarsko-slovenský bilingválny mediátor 700 eur
predšk. a element, pedagogika s vyuč. jazykom maďar. 700 eur
stredoeurópska areálová kultúra 700 eur
Filozofická fakulta aplikovaná etika - etika profesijných činností 700 eur
editorstvo a vydavateľská prax 700 eur
estetika 700 eur
etnológia - hudobná a tanečná folkloristika 700 eur
etnológia - osvet. práca - animácia voľnočas. aktivít 700 eur
európske štúdiá 700 eur
história 700 eur
kulturológia 700 eur
kulturológia - blízkovýchodné štúdiá 700 eur
kulturológia - riadenie kultúry a turizmu 750 eur

marketingová komunikácia a reklama 860 eur
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním fr.jaz. 860 eur
misijná práca 700 eur
politológia 700 eur
taliansky jazyk a kultúra 700 eur
žurnalistika 700 eur
učiteľstvo predmetov 700 eur
Pedagogická fakulta * andragogika 900 eur
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 900 eur
predškolská a elementárna pedagogika 800 eur
učiteľstvo praktických predmetov 800 eur
učiteľstvo hudobného umenia 850 eur
UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta cestovný ruch 600 eur
ekonomika a manažment podniku 600 eur
financie, bankovníctvo a investovanie 600 eur
regionálny rozvoj a verejná správa 600 eur
Fakulta humanitných vied * aplikovaná etika 550 eur
európske kultúrne štúdiá 550 eur
muzeológia 550 eur
sociálna filozofia 550 eur
prekladateľstvo a tlmočníctvo 550-670 eur
šport 720 eur
učiteľstvo telesnej výchovy 670 eur
Fakulta prírodných vied * učiteľstvo praktickej prípravy 600 eur
aplikovaná informatika 600 eur
environmentálna chémia 600 eur
environmentálne manažérstvo 600eur
geografia a krajinná ekológia 600 eur
Fakult politických vied a medzinárodných vzťahov * politológia 700 eur
Pedagogická fakulta * andragogika 700 eur
pedagogika 700 eur
sociálna práca 700 eur
sociálna a misijná práca 700 eur
predškolská a elementárna pedagogika 700 eur
učiteľstvo 700 eur
Právnická fakulta právo 700 eur (predpoklad)
TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave
Filozofická fakulta filozofia 700 eur (predpoklad)
história 700 eur (predpoklad)
psychológia 940 eur
Pedagogická fakulta sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 730 eur
predškolská a elementárna pedagogika 730 eur
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 730 eur
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce * ošetrovateľstvo 600 eur
sociálna práca 600 eur
sociálna práca v zdravotníctve 600 eur
verejné zdravotníctvo 600 eur
laboratórne a vyšetrovacie metódy 600 eur
Teologická fakulta náuka o rodine 610 eur
formácia a vedenie spoločenstiev 610 eur
Právnická fakulta právo 680 eur (predpoklad)
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií baníctvo a geotechnika 700 eur
dopravná logistika podniku 700 eur
geodézia a kataster nehnuteľností 700 eur
geoturizmus 700 eur
manažérstvo zemských zdrojov 700 eur
priemyselná logistika 700 eur
technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 700 eur
využívanie alternatívnych zdrojov energie 700 eur
záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 700 eur
Hutnícka fakulta hutníctvo 500 eur
kovové a nekovové materiály 500 eur
tepelná energetika a plynárenstvo 500 eur
materiály pre automobilový priemysel 500 eur
priemyselná keramika 500 eur

integrované systémy riadenia 500 eur
spracovanie a recyklácia odpadov 500 eur
biometalurgia 500 eur
materiálové a technologické aplikácie pre výtv. tvorbu 500 eur
environmentálna chémia 500 eur
Strojnícka fakulta strojné inžinierstvo 500 eur
protetika a ortotika 500 eur
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 500 eur
kvalita produkcie 500 eur
počítačová podpora strojárenskej výroby 500 eur
automobilová výroba 500 eur
priemyselné inžinierstvo 500 eur
Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebá fakulta aplikovaná informatika 600 eur
pozemné stavby 500 eur
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 500 eur
environmentálne inžinierstvo stavieb 500 eur
technológia a manažment v stavebníctve 500 eur
Ekonomická fakulta financie, bankovníctvo a investovanie 760 eur
verejná správa a regionálny rozvoj 760 eur
Fakulta výrobných technológií počítačová podpora výrobných technológií 500 eur
riadenie výroby 500 eur
Letecká fakulta riadenie leteckej dopravy 580 eur
ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy cestná doprava 600 eur
železničná doprava 400 eur
vodná doprava 400 eur
poštové technológie a služby 600 eur
ekonomika a manažment podniku 800 eur
elektronický obchod a manažment 600 eur
Strojnícka fakulta* strojárske technológie 500 eur
Stavebná fakulta* staviteľstvo 400 eur
technológia a manažment stavieb 400 eur
Fakulta humanitných vied* misijná práca s deťmi a mládežou 650 eur
mediamatika a kultúrne dedičstvo 650 eur
sociálna pedagogika 650 eur
učiteľstvo hudobného umenia 650 eur
Fakulta špeciálneho inžinierstva bezpečnostný manažment 400 eur
krízový manažment 400 eur
záchranné služby 400 eur
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo 340 eur
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 340 eur
fyzioterapia 340 eur
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov ľudské zdroje a personálny manažment 660 eur
verejná správa 660 eur
Katedra politológie politológia 600 eur
EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave
všetky fakulty všetky študijné programy 500 eur
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinárskych zdrojov* hipológia 600 eur
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 500 eur
všeobecné poľnohospodárstvo 500 eur
výživa ľudí 600 eur
Fakulta biotechnológie a potravinárstva* agropotravinárstvo 400 eur
aplikovaná biológia 400 eur
bezpečnosť a kontrola potavín 400 eur
Fakulta ekonomiky a manažmentu* ekonomika podniku 700 eur
manažment podniku 700 eur
obchodné podnikanie 700 eur
účtovníctvo 700 eur
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja* environmentálne manažérstvo 450 eur
európske rozvojové programy 450 eur
manažment rozvoja vidiec. krajiny a vidiec. turizmu 450 eur
regionálny rozvoj 450 eur
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva* biotechnika parkových a krajinných úprav 600 eur
krajinné inžinierstvo 600 eur
záhradníctvo 600 eur

zakladanie a údržba športových plôch 600 eur
Technická fakulta* manažérstvo kvality produkcie 400 eur
prevádzková bezpečnosť techniky 400 eur
poľnohospodárska technika 400 eur
poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 400 eur
technika spracovania poľnohospodárskych produktov 400 eur
prevádzka dopravných a manipulačných strojov 400 eur
technika pre obnoviteľné zdroje 400 eur
výrobná technika 400 eur
informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike 400 eur
TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene
Lesnícka fakulta lesníctvo 600 eur
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 600 eur
Drevárska fakulta výroba nábytku 400 eur
drevárske technológie 400 eur
podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 600 eur
ochrana osôb a majetku pred požiarom 800 eur
Fakulta ekológie a environmentalistiky environmentálny manažment 600 eur
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky dopravná a manipulačná technika 800 eur
výrobná technika 800 eur
priemyselné inžinierstvo 800 eur
ekotechnika 800 eur
KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku
Pedagogická fakulta učiteľstvo predmetov kombinácii 850 eur
predškolská a elementárna pedagogika 850 eur
učiteľstvo jednoodborové 850 eur
pedagogika 850 eur
sociálna práca 850 eur
Teologická fakulta sociálna práca 650 eur
náuka o rodine 650 eur
Fakulta zdravotníctva* pôrodná asistencia 580 eur
urgentná zdravotná starostlivosť 580 eur
verejné zdravotníctvo 580 eur
fyzioterapia 580 eur
UNIVERZITA J. SELYEHO v Komárne
Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika neuvedené
učiteľstvo akademických predmetov neuvedené
Ekonomická fakulta podnikové hospodárstvo a manažment neuvedené
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 300 eur
bezpečnostnoprávna ochrana osôb 300 eur
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotných odborných štúdií fyzioterapia neuvedené
rádiologická technika neuvedené
urgentná zdravotná starostlivosť neuvedené
Fakulta verejného zdravotníctva verejné zdravotníctvo neuvedené
*údaje sú za aktuálny akademický rok 2011/2012, ZDROJ - vysoké školy, vev
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39. Študovať sa dá v angličtine alebo v nemčine
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2011; s.: 6; Vysoké školy; Ján Glovičko]
Pracovné ponuky už štandardne vyžadujú výbornú znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. Školy preto
ponúkajú čoraz viac študijných programov najmä v angličtine.
Študentom, ktorí sa chcú vzdelávať okrem zamerania ich odboru aj v cudzom jazyku, ponúkajú
slovenské vysoké školy študijné programy v cudzom jazyku. Najčastejšie ide o humanitne zamerané
študijné programy v angličtine alebo v nemčine. Tie fakulty, ktoré ponúkajú výučbu v cudzom jazyku,
majú zároveň aj viac zahraničných študentov a viac zmlúv so zahraničnými univerzitami. Dostať sa na
zahraničný študijný pobyt je preto jednoduchšie práve na takomto štúdiu, študent si môže vybrať aj z
viacerých škôl.
Jazyk na úrovni C1

Maturanti, čo prichádzajú na vysoké školy, hovoria po anglicky alebo po nemecky väčšinou na úrovni B
2, čo je podľa spoločného európskeho jazykového rámca úroveň hovorovej angličtiny. Počas štúdia na
univerzite, kde výučba aj študijné materiály sú v cudzom jazyku, študent postupne nadobudne ešte
vyššiu úroveň - odbornú C1. Na rozdiel od iných študijných fakúlt, ktoré študentom ponúkajú priemerne
jednu dvojhodinovku angličtiny do týždňa iba jeden či dva semestre počas celého štúdia, sú študenti
týchto študijných programov vo veľkej výhode. Študent si môže zvoliť aj písanie diplomovej práce v
cudzom jazyku. Lucia Burianová z Profesie hovorí, že znalosť cudzieho jazyka patrí v súčasnosti medzi
bežné požiadavky zamestnávateľov. "Podľa údajov z nášho pracovného portálu Profesia.sk približne dve
tretiny pracovných ponúk vyžadujú znalosť cudzieho jazyka. 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,"
povedala.
Nové študijné programy
Rektori sa zhodujú, že zvyšovanie študijných programov v cudzom jazyku je cesta, ktorou by chceli
zvýšiť kvalitu štúdia i atraktívnosť ich absolventov. "Študenti nemusia absolvovať celé štúdium v
zahraničí, ale zároveň lepšie jazykové znalosti im umožňujú absolvovať študijné pobyty na zahraničných
univerzitách. To sú predpoklady na uplatnenie sa kdekoľvek na európskom pracovnom trhu," hovorí
rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Prorektor pre vzdelávanie Univerzity Komenského Ján
Pekár povedal, že jazyk na odbornej úrovni je nevyhnutný pre študentov, ktorí chcú pokračovať vo
vedeckej činnosti na doktorandskom štúdiu. Na Univerzite Komenského tento rok pribudli v ponuke na
budúci akademický rok Stredoeurópske štúdiá, ktoré zaradila medzi študijné programy Filozofická
fakulta. Novinky má aj Ekonomická univerzita či Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá ako
nový program ponúkne Finančný manažment. Tieto dve univerzity ponúkajú aj zdvojené študijné
programy - teda študent, ktorý počas štúdia absolvuje časť štúdia na Slovensku a časť na zahraničnej
univerzite, môže získať obidva diplomy pri splnení podmienok.
Vyšší plat i postavenie
"Máme podpísané viaceré zmluvy s partnerskými univerzitami v zahraničí. Študenti, ktorí získajú dva
diplomy, majú nielen skúsenosti z dvoch univerzít a zo zahraničného prostredia, ale aj väčšiu šancu sa
dobre uplatniť na pracovnom trhu," hovorí prorektorka pre vzdelávanie Milota Vetráková. "Určite platí, že
absolvovaný študijný pobyt v zahraničí je konkurenčnou výhodou pre uchádzača o prácu. Táto
zahraničná skúsenosť ho odlíši od ostatných uchádzačov o prácu," vraví Burianová z Profesie.
Absolvent s výbornou znalosťou cudzieho jazyka je podľa Burianovej zvýhodnený napríklad
zahraničnými spoločnosťami, v ktorých sa komunikuje v cudzom jazyku. "Zvýhodnený môže byť aj na
pozície vyžadujúce si pokročilú znalosť cudzieho jazyka, napríklad tlmočník alebo znalosť odbornej
terminológie v cudzom jazyku," dodala. Firmy najviac žiadajú angličtinu, o čosi menej nemčinu. Ich
znalosť sa automaticky premieta do výšky platu.
Ján Glovičko
©SME
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40. Nezamestnaní absolventi
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2011; s.: 9; Vysoké školy; UPSVAR, UIPŠ]
Univerzita / Vysoká škola Počet evidovaných absolventov spolu v tom absolventi evidovaní Absolventi
Percento nezamestnaných k absolventom
do 6 mes. 7-12 mes. nad 12 mes.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO 243 118 41 84 7457 3,25
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 150 53 20 77 1901 7,9
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 296 87 41 168 4280 6,9
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA 94 41 19 34 1912 4,9
KATOLÍCKA UNIVERZITA 171 59 16 96 3412 5
UNIVERZITA J. SELYEHO 59 23 9 27 804 7,3
VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 10 6 2 2 778 1,3
BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA 36 15 7 14 1325 2,7
SLOVENSKÁZDRAVOTNfCKA UNIVERZITA 15 8 2 5 1047 1,4
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 66 31 22 13 6466 1,02
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA 17 3 1 13 164 10
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 269 112 33 124 4321 6,2
UNIVERZITA MATEJA BELA 195 87 21 87 4880 4
TRNAVSKÁ UNIVERZITA 99 43 14 42 2345 4,2
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 153 68 17 68 4976 3

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 340 101 50 189 4772 7,1
DUBNICKÝ TECHNOLOCIGKÝ INŠTITÚT 11 6 5 0 1067 1
ŽILINSKÁ UNIVERZITA 184 63 27 94 3404 5,4
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 148 46 34 68 2672 5,5
EKONOMICKÁ UNIVERZITA 124 55 24 45 4456 2,8
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 19 8 5 6 718 2,6
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 13 5 4 4 213 6
STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 2 0 0 2 242 0,8
VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 16 6 2 8 148 10,8
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 247 78 31 138 3342 7,4
TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 101 29 19 53 1273 7,9
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 10 1 2 7 283 3,5
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 12 3 3 6 168 7
AKADÉMIA UMENÍ 18 5 5 8 180 10
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. M. R. ŠTEFÁNIKA 0 0 0 0 151 0
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 8 1 1 6 484 1,6
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 30 9 7 14 726 4,1
ZDROJ - UPSVAR, UIPŠ
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41. Chcete ísť na vysokú? Pozor na termín
[Téma: Ekonomická univerzita; HN; 23/11/2011; s.: 20; PORADCA; Peter Hanák]
Na vysokých školách vzniká každý rok množstvo nových študijných programov.
Peter Hanák peter.hanak@externista.ecopress.sk
Bratislava - Ak si vyberáte vysokú školu, dajte si pozor na dátumy. Väčšine škôl stačí poslať prihlášku na
bakalárske štúdium do konca februára, no niektoré majú skorší termín. Najmä tie, na ktoré robia
talentové skúšky. Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení a napríklad aj Vysoká
škola výtvarných umení majú posledný termín na odoslanie prihlášky už o týždeň - 30. novembra.
Rovnako aj Akadémia umení v Banskej Bystrici. Filmová a televízna fakulta VŠMU prijíma prihlášky
najneskôr v pondelok 5. decembra. Vo verejných školách prevažuje termín 29. februára 2012, no nájdu
sa aj také, kam sa dá prihlásiť neskôr. Súkromné vysoké školy majú zvyčajne neskoršie termíny. Za
prihlášku zaplatíte poplatok približne od 30 do 60 eur. Za denné štúdium na verejných školách platiť
nebudete. Školné si od vás vypýtajú na súkromných školách a v externej forme na verejných školách.
Na verejných je to približne 500 až 1 400 eur, na súkromných môžete zaplatiť až 2 500 eur ročne.
Nové školy
Každoročne vznikajú na našich vysokých školách nové študijné programy a ani tento rok ich nie je málo.
Vybrať si môžete zo všetkých smerov od učiteľstva náboženstva cez jazyky až po technológie.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára nový program kórejské štúdiá, kde sa
študenti budú venovať kórejskému jazyku a kultúre, ale aj program v anglickom jazyku s názvom
stredoeurópske štúdiá, ktorý bude zameraný na jazyky z nášho regiónu ako maďarčina, poľština či
slovinčina. Od budúceho roka sa budú dať externe študovať na Ekonomickej univerzite niektoré z
odborov, ktoré sa tento rok dali študovať len denne - napríklad ľudské zdroje, poisťovníctvo, manažérske
rozhodovanie v IT alebo finančný manažment. Vo väčšine programov bude táto univerzita prijímať viac
študentov než doteraz. Na iných vysokých školách sa budete môcť prvýkrát prihlásiť na nové
pedagogické odbory alebo technické odbory. Od septembra 2011 sa začalo učiť v nových programoch
na niekoľkých verejných aj súkromných školách. Vznikla napríklad nová Fakulta psychológie na
súkromnej Paneurópskej vysokej škole. Okrem práva sa na nej v posledných rokoch začala vyučovať aj
masmediálna komunikácia, informatika a manažment. Ekonómiu a manažment už vyučujú aj v Žiline. Aj
tento rok zrejme bude platiť, že na vysokú školu sa dostane každý, kto o to bude mať záujem. Ak ho
nevezmú na tie školy, kam si dá prihlášku vo februári, bude mať možnosť v druhých kolách na takých
univerzitách, kde v prvom kole nenaplnili plánovaný počet študentov.
Dostane sa každý
Minulý rok sa na poslednú chvíľu, tesne pred začiatkom akademického roka, otvárali aj úplne nové
programy - napríklad európske štúdiá či sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe na Univerzite
sv. Cyrila a Metoda v Trnave a mediálna alebo marketingová komunikácia na novovzniknutej súkromnej
Akadémii médií v Bratislave. V druhom kole sa prijímačky robia aj v lete, alebo dokonca v septembri. Ak
sa chcete dostať na konkrétnu školu alebo odbor, napríklad na medicínu, budete sa musieť pripraviť na

prijímačky. Začať by ste mali čím skôr, najmä ak ide o takú fakultu, kam sa hlási niekoľkonásobne viac
uchádzačov než je voľných miest. V takom prípade môžu pomôcť prípravné kurzy.
Pozor na podvody
Niektoré vysoké školy organizujú vlastné prípravné kurzy alebo konzultácie, ktoré sa platia osobitne od
prihlášky a ich ceny sú rôzne. Na niektorých sa dozviete iba to, ako vyplniť prijímačkový test, na iných sa
učíte to, čo bude na prijímačkách, alebo vám aspoň povedia, čo konkrétne sa máte doma naučiť, aby ste
uspeli. Na niektorých školách si môžete kúpiť súbor prípravných otázok, z ktorých budú niektoré priamo
v prijímačkovom teste. Nie všetky kurzy majú rovnakú úroveň. "Bol som na prípravnom kurze, ktorý
robila Ekonomická univerzita. Ten bol tradične dosť dobrý. Ale na inej škole som sa zúčastnil aj na
takom, ktorý bol úplná katastrofa, lebo sme všetko prebrali v rýchlosti za jeden deň," hovorí študent
Rado. Okrem škôl ponúkajú prípravné kurzy aj rôzne súkromné firmy. Na niektorých z nich sa vyučujú aj
predmety, ktoré na prijímačkách nie sú. Kurz pritom môže stáť aj okolo 180 eur a na príjimačkách vám
vôbec nemusí pomôcť.
Magistri neskôr
Po rozdelení väčšiny študijných programov na bakalársky a magisterský alebo inžiniersky stupeň začali
študenti prestupovať medzi školami po bakalárskom stupni. Chcú si urobiť magisterský alebo inžiniersky
titul na inej škole. Na niektorých školách preto vzniká veľká konkurencia aj na magisterských alebo
inžinierskych prijímačkách. Ak chcete po bakalárovi pokračovať na druhom stupni štúdia, vopred si
preverte podmienky prijatia. Prijatie z bakalárskeho rovno na druhý stupeň na tej istej škole totiž nie je
samozrejmosť - ak sa prihlási príliš veľa ľudí, niektorých uchádzačov nevezmú. Termíny na poslanie
prihlášky na druhý stupeň štúdia sú neskôr ako na prvý stupeň, väčšinou v apríli. Prijímacie konanie
býva zvyčajne na konci júna, avšak každá vysoká si termín a podmienky stanoví sama.
Aké odbory chce prax
1. Informatika
2. Stavebníctvo
3. Ekonómia
4. Spoločenské vedy
5. Umenie
6. Prírodné vedy
7. Strojárstvo
8. Technológia
9. Filozofia
10. Pedagogika
11. Právo
12. Poľnohospodárstvo
13. Zdravotníctvo
14. Teológia
Aké odbory chcú študenti
1. Právo
2. Ekonómia
3. Umenie
4. Filozofia
5. Spoločenské vedy
6. Zdravotníctvo
7. Pedagogika
8. Prírodné vedy
9. Poľnohospodárstvo
10. Technológia
11. Stavebníctvo
12. Informatika
13. Strojárstvo
14. Teológia
Termíny podania prihlášok
30. novembra (2011) umelecké vysoké školy
29. februára (2012) ostatné vysoké školy
Infografika: HN Ilustračná snímka: Dreamstime Zdroj: IHP zo zdrojov ARRA a Profesia, 2009

"V tomto roku vznikli dve nové súkromné vysoké školy. Brány otvorili v Banskej Štiavnici a Bratislave.
Margita Kováčová, ÚIŠP
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42. Výber školy nemá byť len formalita
[Téma: Ekonomická univerzita; SME; 23/11/2011; s.: 4,5; Vysoké školy; Jarmila Horáková]
Výberu školy študenti venujú menej času ako kúpe mobilu. Potom sa stáva, že nemajú na trhu práce čo
ponúknuť.
Z vysokých škôl za posledné roky vychádza každoročne stále viac absolventov. A mnohí sa po pár
mesiacoch s ešte čerstvým diplomom vyberajú na úrad práce. Lebo i napriek vysokoškolskému
vzdelaniu si nevedia nájsť prácu. Dôvod je neraz veľmi prozaický - vyštudovali niečo, o čo trh práce má
minimálny záujem. Aj tento školský rok opustí v dennej forme stredné školy s maturitou vyše 52-tisíc
absolventov. Vlani to bolo asi o dve tisícky menej. Dve tretiny z nich si automaticky podávajú prihlášky
na vysoké školy. Jednu, dve, ba aj päť. Zákon o vysokých školách im to umožňuje, tak prečo by neskúsili
šťastie. Pre mnohých je vstup na vysokú školu jasnou cestou, pre iných len oddialenie definitívneho
rozhodnutia, čo s budúcnosťou. To, čo bude po skončení vysokoškolských rokov, riešia len niektorí. Tí,
ktorí nechcú byť len ovcou v stáde, musia na trhu práce ponúknuť viac ako ostatní. Minister školstva
Eugen Jurzyca (SDKÚ) bol prekvapený, keď v rozhovoroch so študentmi zistil, že výberu svojej
budúcnosti nevenujú ani toľko času ako kúpe nového mobilu. "Kým mobil si kupujú až po dôkladnej
previerke toho, čo trh práve ponúka, výber vysokej školy zvládajú za rekordne kratší čas," povedal
Jurzyca. Minister hovorí, že jednou z príčin tohto prístupu študentov je aj skutočnosť, že nemajú vždy
dostatok informácií, ktoré by ich nasmerovali čo a kam ísť študovať. "Zverejnili sme, a do konca
volebného obdobia ešte zverejňovať budeme, postupne viacero údajov, ktoré môžu študentom pri
výbere vysokej školy významne pomôcť," povedal Jurzyca. Niektoré informácie sú teda uvedené na
stránke ministerstva školstva, iné na stránkach škôl. Niektoré však zatiaľ treba získať priamym
vyžiadaním z vysokých škôl.
Kým mobil si študenti kupujú až po dôkladnej previerke toho, čo trh práve ponúka, výber vysokej školy
zvládajú za rekordne kratší čas.
Eugen Jurzyca, minister školstva
Ako dopadlo prijímacie konanie na vysokých školách v bakalárskom štúdiu v akademickom roku
2011/2012
Fakulta Počet prihlásených Počet prijatých Počet zapísaných
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Ekonomická fakulta 1462 denné, 186 externé 718 denné, 183 externé Spolu 479
Fakulta humanitných vied 1692 denné, 495 externé 977 denné, 406 externé 896
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 550 denné, 21 externé 192 denné, 15 externé 154
Fakulta prírodných vied 746 denné, 169 externé 486 denné, 163 externé 400
Pedagogická fakulta 1302 denné, 313 externé 511 denné, 215 externé 522
Právnická fakulta 643 denné, 261 externé 152 denné, 154 externé 258
Slovenská technická univerzita Bratislava
Stavebná fakulta 1653 1327 848
Strojnícka fakulta 900 803 539
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1539 1342 831
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1488 1371 762
Fakulta architektúry 892 328 254
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 2022 1564 1061
Fakulta Počet prihlásených Počet prijatých Počet zapísaných
Fakulta informatiky a informačných technológií 1018 778 444
Ústav manažmentu 90 74 60
Technická univerzita Košice
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 2202 denná a externá forma 966 563
Hutnícka fakulta 624 509 328
Strojnícka fakulta 1636 1213 782
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1900 1429 791
Stavebná fakulta 527 458 296
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove 597 574 339
Ekonomická fakulta 963 407 270
Fakulta umení 333 67 55

Letecká fakulta 553 442 290
Prešovská univerzita v Prešove
l. a II. stupeň štúdia
Filozofická fakulta 2920 1868 1098
Gréckokatolícka teologická fakulta 388 364 269
Fakulta humanitných a prírodných vied 1775 1775 568
Fakulta manažmentu 2405 1334 713
Pedagogická fakulta 1113 585 481
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 295 219 192
Fakulta športu 322 204 182
Fakulta zdravotníckych odborov 987 491 377
Ekonomická univerzita Bratislava
Národohospodárska fakulta 2900 529 457
Obchodná fakulta 2500 480 427
Fakulta hospodárskej informatiky 1500 450 394
Fakulta podnikového manažmentu 2900 420 374
Fakulta medzinárodných vzťahov 360 128 108
Fakulta aplikovaných jazykov 143 74 65
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 850 259 243
Univerzita Komenského Bratislava
I. II. stupeň štúdia
Lekárska fakulta 2809 479 374
Právnická fakulta 1584 937 554
Filozofická fakulta 3758 1800 1500
Prírodovedecká fakulta 1852 2349 1244
Pedagogická fakulta 1660 1615 1133
Farmaceutická fakulta 1127 313 273
Fakulta telesnej výchovy a športu 766 398 384
Jesseniova lekárska fakulta Martin 1655 406 287
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 912 680 451
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 97 75 80
Evanjelická bohoslovecká fakulta 21 32 15
Fakulta managementu 2007 2087 1529
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1993 673 426
ZDROJ - vysoké školy
Jarmila Horáková
©SME
Čo zvážiť pri výbere VŠ
1. Platy absolventov príslušnej fakulty alebo študijného programu.
2. Nezamestnanosť absolventov študijného programu.
3. Výšku školného v prvom, ale aj v poslednom ročníku štúdia.
4. Percento prijatých uchádzačov na dané štúdium.
5. Percento študentov, ktorí školu ukončili.
6. Koľko konzultácií mimo prednášok poskytujú pedagógovia študentom.
7. Peniaze na študenta, ktoré vysoké školy získali zo zahraničných výskumných grantov.
8. Informácie o zamestnancoch vysokých škôl.
9. Názory študentov na kvalitu vzdelávania.
(or, minister školstva)
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43. Igor Ďatko je ďalším konateľom ČEZ Slovensko
[Téma: Ekonomická univerzita; energia.sk; 23/11/2011; energia.sk; ČEZ Slovensko]

Igor Ďatko rozšíril tím spoločnosti ČEZ Slovensko už v júli tohto roku, keď sa stal riaditeľom pre retail
ČEZ Slovensko. V tejto pozícii zodpovedá za oblasť predaja služieb pre domácnosti a malých a
stredných podnikateľov. Jeho úlohou je koordinovať celý projekt, ktorý bol na Slovensku spustený na
začiatku tohto roka. Táto pozícia zahŕňa tvorbu stratégie, koordináciu akvizičných kanálov, komunikáciu
s distribučnými spoločnosťami a regulačným úradom či riadenie komunikácie so zákazníkmi.
Menovanie Igora Ďatka do funkcie ďalšieho konateľa spoločnosti zdôrazňuje dôležitosť, ktorú ČEZ
Slovensko kladie na ponuku lacnejšej elektriny a plynu pre slovenských spotrebiteľov.
"Aktivity ČEZ Slovensko v retailovom segmente rýchlo rastú. Máme radosť, že si nás od začiatku roka
desaťtisíce zákazníkov zvolili za svojho dodávateľa lacnejších energií. Našim klientom aj naďalej
garantujeme dodávky lacnejšej elektriny i plynu a zázemie najsilnejšej energetickej spoločnosti v
strednej Európe. Budúci rok očakávame až desaťnásobný nárast objemu v porovnaní s dodaným
objemom elektriny a plynu za tento rok," hovorí Igor Ďatko, riaditeľ pre retail ČEZ Slovensko.
Igor Ďatko (37) študoval na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a
vzdelanie si rozšíril na Európskej škole manažmentu a techniky v Berlíne. S retailovým segmentom má
Igor Ďatko bohaté skúsenosti. Do spoločnosti ČEZ Slovensko prichádza zo spoločnosti T-Mobile
Slovensko/Slovak Telekom, kde bol zodpovedný za rozvoj nových predajných kanálov. V rokoch 2005
až 2008 pracoval v slovenskej pobočke banky HSBC/Beneficial Finance, kde viedol oddelenie
retailového predaja spotrebiteľských úverov. Predtým pôsobil v spoločnosti Home Credit.
ZDROJ - ČEZ Slovensko
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44. Kríza nás posunula ku konzervatívnemu investovaniu
[Téma: Ekonomická univerzita; banky.sk; 24/11/2011; banky.sk; Jozef Ryník]
Svetlana Dankovičová, riaditeľka slovenského a českého zastúpenia Banque privée Edmond de
Rothschild Europe hovorí, že privátna banka v prvom rade chráni a zveľaďuje majetok klientov. Pritom
postupuje obozretne a konzervatívne.
Čo ste študovali, a ako ste sa dostali k bankovníctvu?
Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave a prvých sedem rokov po škole som pracovala v
oblasti marketingu v Allianz-slovenskej poisťovni . Po siedmich rokoch v poisťovni som dostala ponuku
podieľať sa na otvorení bratislavského zastúpenia Banque Privée Edmond de Rothschild Europe. Taká
ponuka sa nedala odmietnuť. Išlo o prvé zastúpenie tejto banky v strednej a východnej Európe. Stáť pri
zrode privátneho bankovníctva na Slovensku bola pre mňa príjemná výzva.
Aká bola cesta do privátnej banky?
Tá moja bola skutočne jednoduchá, stačilo byť v správnom čase na správnom mieste a to platí doslova.
Moja prvá skutočná cesta do sídla banky v Luxemburgu však bola veľkým zážitkom. Naša banka nie je
bankou, na aké som dovtedy bola zvyknutá. Útulné prostredie, vedenie sídli v Luxemburgu v niekoľkých
krásnych starých Vilách, ktoré sú prepojené nádhernou romantickou záhradou. Ľudia v banke ma prijali
ako do rodiny.
Keď prišla ponuka od Rothschilda, vedeli ste niečo bližšie o tejto bankovej rodine?
O rodine som mala len povrchné znalosti. Tie som si veľmi rýchlo a rada doplnila. Je to zaujímavý kus
histórie v príbehu jednej rodiny, jej sily, odhodlania. Rodina si dokázala poradiť v priebehu ostatných
tristo rokov s vojnami, hospodárskymi krízami, revolúciami, zmenami režimov. Vždy našli spôsob, ako
ochrániť svoj majetok, ale aj majetok svojich klientov. Rodina Rothschild je celosvetovo synonymom
bankárskeho remesla najvyššej úrovne a kvality.
Keď v roku 2005 privátna banka Edmonda de Rotschilda prišla na Slovensko bolo to jej jediné
zastúpenie v strednej Európe. Prečo si vybrali práve nás?
Bolo to preto, že na Slovensku mala existujúcu klientelu a človeka, ktorému dôverovala. V prípade našej
banky je personálna otázka vždy kľúčová.
Koľko klientov našla banka od jej začiatkov na Slovensku a a koľko v okolitých krajinách?
Naša klientela sa počíta v desiatkach a dnes už hovoríme nielen o Slovensku, ale aj o Českej republike,
kde onedlho otvárame zastúpenie.
Aké sú minimálne vklady?
Minimálny vklad je individuálny. Ako všetko v našej banke. Ak má klient potenciál rastu, otvoríme mu aj
účet s menším počiatočným vkladom. Inak sa vklad obyčajne začína na hranici 3 až 5 miliónov eur.
Keďže sa jednotlivé portfólia robia a spravujú individuálne, je pre manažéra nutné mať k dispozícii

minimálny obnos, aby nebol obmedzovaný pri investovaní. To je, samozrejme príbeh, ktorý platí v
relatívne normálnych podmienkach na trhu. Teraz je všetko inak.
Ako vnímate novšie privátne banky slovenských podnikateľov v J&T a z Penty? Sú reálnou
konkurenciou?
Z pohľadu klienta určite áno, ale my robíme priváte bankovníctvo trochu inak. Ponúkame klientom
otvorenú architektúru šitú na mieru a podľa ich požiadaviek. Na rozdiel od iných privátnych bánk my
hospodárime iba s klientovými peniazmi. Nejdeme do obchodov aj s vlastným kapitálom. Žijeme preto
najmä z poplatkov.
Môžu mať u vás účet hocijaký slovenský zbohatlík alebo si klientov vyberáte? Aké sú kritéria?
Klientelu si naša banka dôkladne vyberá. Veľký doraz sa kladie na pôvod peňazí, ale aj bezúhonnosť
klienta. Každý nový klient prechádza zložitým vnútrobankovým procesom preverovania. Dôvod je veľmi
jednoduchý. Je nim ochrana našich existujúcich, dlhoročných klientov.
Aké služby klientom ponúkate na rozdiel od komerčných bánk?
Naším klientom ponúkame rozsiahle služby, počínajúc štandardným asset managementom, cez
kompletný právny servis, poradenstvo v oblasti investovania, daňovej optimalizácie a nástupníctva.
Veľmi silný a najviac využívaný je servis v oblasti finančného inžinieringu, čo znamená zakladanie
spoločnosti po celom svete, organizovanie existujúcich spoločností klienta do zmysluplnej štruktúry v
záujme čo najväčšej možnej ochrany majetku a súkromia klienta.
Spravujete klientom celý majetok alebo iba časť?
Niektorým klientom spravujeme celý majetok, väčšine veľkú časť. Ale je to naozaj veľmi individuálne.
Každý klient má iné očakávania a každý dostáva svoj špeciálny servis. Naši klienti sú prevažne veľmi
bohatí ľudia a rodiny, ktoré si kladú za prioritu svoj majetok ochrániť a konzervatívne zveľaďovať. Majú
za sebou úspešné podnikateľské príbehy, ale nechcú sa zviditeľňovať v médiách.
Dôležitá je v tomto biznise diskrétnosť. Vraj majú klienti aj utajené či krycie mená. Ak by vás americké
úrady požiadali o odkrytie anonymity niektorých klientov vyhoviete im?
Diskrétnosť je na prvom mieste. Áno, klienti skutočne majú krycie mená. Navyše sa o nich v našej
kancelárii nevedú absolútne žiadne záznamy. Všetko je výlučne v centrále. Rovnako klient nepotrebuje
archivovať žiadne doklady o tom, že je naším klientom. Všetko je zabezpečené sofistikovaným
vnútorným procesom. Čo sa týka amerických klientov, v našej banke je im poskytovaný špeciálny servis
a všetko je plné v súlade s legislatívou USA a absolútne transparentné. Neviem si preto predstaviť, že sa
by sme mohli niekedy čeliť podobnej požiadavke, napríklad ako UBS, Credit Suisse, Julius Baer, alebo
banky v Lichtenštajnsku.
Do akých produktov najčastejšie investujú vaši klienti a podieľa sa na ich investíciách a teda aj riziku aj
privátna banka?
Naši klienti investujú rôznorodo. V počiatku pôsobenia našej banky na Slovensku, čo bolo na vrchole
realitného boomu , bolo slovenským klientom ochrana majetku neznámym pojmom. Bohužiaľ, kríza,
ktorá začala v roku 2008 nás všetkých posunula smerom ku konzervativizmu v investovaní. A nie len to.
Klienti po prvý krát uvažujú aj o rozdieloch medzi bankami. Doteraz bolo pre nás úplne zbytočne
komunikovať túto tému, nikoho nezaujímalo, že naša banka je celá v rukách rodiny a neobchoduje sa na
burze, že má kapitálovú primeranosť cez 20%, že so svojim vlastným imaním nepodniká, že úvery
poskytuje výlučne vlastným klientom oproti ich vkladom u nás. To sú všetko ukazovatele stability a
maximálnej ochrany našej banky a tým aj klientov v nej.
Majú klienti privátneho bankovníctva väčší sklon k riziku investovania?
V úvode nášho pôsobenia na Slovensku mali klienti chuť viac riskovať. Dnes je úplne prirodzené, že
majú potrebu svoj majetok chrániť.
Ovplyvnila vás dlhová kríza či regulácie v bankovom sektore?
Samozrejme, že dlhová kríza a regulácie v bankovom sektore nás ovplyvnili. Pôsobíme všetci na
spoločnom trhu v rovnakých podmienkach. Snažíme sa však vždy byť o krok vpred a upozorňovať
klientov na možné riziká a konzekvencie pripravovaných zmien. A samozrejme navrhovať riešenia. To je
naša najdôležitejšia úloha.
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45. Čo má VOZ zisťovať?
[Téma: Ekonomická univerzita; TA3, 19:50; 23/11/2011; Téma dňa; Z domova]
Peter Bielik, moderátor TA3: "No keďže predchádzajúce zábery jasne preukázali, že som nijako pána
exministra nenapadol, ani neinzultoval, rozhodol som sa požiadať ho o ospravedlnenie. Pán Galko,

žiadam vás, aby ste sa mi ospravedlnili za nepravdivé informácie, ktoré sa dotkli mojej osoby a
profesionality. Toto ospravedlnenie očakávam v čo najbližšom čase. V štúdiu TA3 už vítam Františka
Škvrndu. Pán Škvrnda, vitajte. Dobrý večer."
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Dobrý večer."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Samozrejme, tá súčasná diskusia ohľadne odposluchov novinárov sa točí
okolo základnej otázky a tá znie - má armáda právo získavať aj iné informácie než tie, ktoré sa priamo
týkajú obrany štátu? Ako by ste vy odpovedali na túto otázku?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Ja na to odpoviem v trochu
širšom rámci. Vyzvedačstvo, špionáž vzniklo ako súčasť vojny, vojnovej činnosti. Potom sa objavuje
kontrašpionáž a až neskôr vzniká to, čo dnes poznáme pod názvom tajná polícia. Tam ide o využívanie
takýchto informácií a rôznych prvkov v boji o moc. Tie hranice presne medzi tým, odkiaľ - pokiaľ je
obrana, bezpečnosť, odkiaľ - pokiaľ je útok, odkiaľ - pokiaľ sú to vnútorné veci a odkiaľ - pokiaľ
zahraničné, je veľmi ťažké odpovedať. To je prvý taký moment. Druhý moment, dá sa povedať, že po
rozpade dipolarity alebo po skončení studenej vojny došlo k súmraku spravodajských služieb. Množstvo
starých vecí, ktoré sa sledovali, sa stratili, do popredia vystupujú také veci, ako boj proti organizovanej
zločinnosti, ako vznikol boom terorizmu, ako je hospodárska špionáž a ďalšie veci a tu už to klasické
uplatnenie vojenského spravodajstva alebo vojenskej špionáže a kontrašpionáže, rozviedky a
kontrarozviedky nie je také, aké bolo v minulosti. Ďalšia súvislosť je v tom, že to, čo sa rozpútalo v USA
v podmienkach Bushovskej globálnej vojny proti terorizmu, viedlo k tomu, že časť spravodajských
služieb začala využívať a zneužívať svoje postavenie. Vonku, na Západe, sa často ukazuje na to, že tá
činnosť spravodajských služieb v týchto podmienkach často prekračuje to úzkostlivé chápanie ľudských
práv, takže v tomto kontexte nie je možné dať jednoznačnú odpoveď, odkiaľ - pokiaľ čo majú robiť
spravodajské služby."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Čo by mali robiť? Opýtam sa tak, pretože, dobre, ak niekto zneužíva svoje
právomoci, je to zneužitie právomocí. Ak ale by sme vôbec žiadnu kontrašpionáž alebo tieto organizácie
nemali, zasa by sme mohli čeliť naozaj rizikám, ktoré z tohto vyplývajú. Vedeli by ste vy pomenovať tú
úzku hranicu, kde teda je záujem štátu a bezpečnosť štátu a povedzme jeho obrany a kde povedzme
ešte môže byť nejaký verejný záujem novinára a ako sa môžu najmä tieto dve zložky prelínať? Môžu
vôbec vojaci kontrolovať bežnú činnosť novinárov, ak teda sa tá činnosť netýka priamo bezpečnosti
štátu, obrany štátu a tak ďalej?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Z toho, čo bolo doteraz
zverejnené, lebo zrejme úplná pravda alebo všetky detaily sa nikdy nezverejnia. Tajné služby už tým, že
sú spravodajské služby, tajné služby, sú tajnými, sú utajovanými, nie o všetkom môžu hovoriť a ak sa aj
o niečom hovorí, tak nie vždycky tí, čo sú laici, zvonka, dokážu všetko pochopiť. V každom prípade
takéto kroky, aké sú zatiaľ známe, by sa stať nemali. To je nevyhnutné povedať. Druhá stránka je
skutočne v tom, opäť by som uviedol niekoľko faktorov, ktoré sú špecificky slovenskými, že na odbornej
úrovni slovenských spravodajských služieb, to je jedno, či vojenských či civilných, sa negatívne prejavilo
množstvo rôznych reorganizácií, ktoré boli často, nechcem povedať nezmyselné, ale nepremyslené a
spôsobili viacej komplikácií, ako vecí vyriešili."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Môže sa situácia vyvinúť aj tak, že ak sa rôzne zložky, ktoré môžu
odpočúvať, vieme, že máme množstvo inštitúcií, ktoré má túto právomoc, rozdelia medzi rôzne politické
strany, tak môže dochádzať aj k istému nekalému boju práve na základe toho, že môžu disponovať tieto
strany potom neskôr informáciami z odpočúvaní, z odposluchov, sledovačiek a podobne?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Hypoteticky by sme to mohli
povedať tak, že na Slovensku sú zhruba tri silné zložky, ktoré sa môžu takýmito vecami ako je
odpočúvanie zaoberať. To je vojenské spravodajstvo, najmä kontrarozviedka, to je potom Slovenská
informačná služba, je polícia a určité zložky, ktoré patria k polícii, aj keď sa nazývajú trocha inakšie. No,
najjednoduchšie je v takýchto podmienkach viesť vojnu proti odborníkovi, preto sa objavuje občas
fenomén boja alebo vojny spravodajských služieb. Takže tieto služby určitým spôsobom sa snažia získať
si viacej miesta na slnku, to po prvé, a po druhé, môžu sa zaujímať o rôzne osoby pod rôznymi
zámienkami. To je práve problém povedzme ochrany utajovaných skutočností, aj v tom kontexte, ktorý
sa k nám dostal z kancelárií NATO a na naše podmienky nie je práve najšťastnejší a musíme uplatňovať
a je možné nájsť vojaka, ktorý povie, že skutočne prvá uniknutá informácia môže ohroziť bezpečnosť
štátu, pretože neskôr sa na to môže nabaliť ďalšie množstvo vecí a vznikne z toho lavína, ale..."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Nech sa páči, dokončite."
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Ale opäť by tam mal byť problém,
že skutočne v týchto podmienkach, v súmraku spravodajských služieb by sa mala zdokonaliť kontrola,
kontrolné mechanizmy. O tých kontrolných mechanizmoch je dosť ťažké hovoriť, lebo opäť je tá hranica,

kde môžu politici, ktorí sú de facto laikami v tejto oblasti, dostať odborníci, ktorí manažujú tieto veci a
potom je tam výkonný technický aparát, ktorý ani nevie vlastne, prečo tie veci robia, ale musí ich určitým
spôsobom robiť."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Dobre. Poďme si povedať, aké teda informácie, podľa vás, vojenské
obranné spravodajstvo získavať môže. Sú tam aj informácie zo súkromia, sú tam aj informácie o
bankových účtoch alebo nie?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Nie. To k tomu nepatrí. Ak by
som to veľmi zjednodušil, tak sú to skutočne len veci, ktoré sa bezprostredne dotýkajú činnosti armády
alebo nejakých prvkov, ktoré súvisia s takým širším chápaním obrany. Tam môžu byť utajované
skutočnosti a ďalšie veci, ale nemalo by sa to dostať do tej roviny, že začneme sledovať ľudí preto, že
on niekde niečo povedal, niečo, čo sa nám nepáči, čo sa nám zdá zložité. Opäť nie je problém formálne
získať povolenie v prípade podozrenia o takúto činnosť, ale musí to byť skontrolované a musí to byť
skontrolované, dalo by sa povedať, niekoľkonásobne, lebo v podmienkach, keď sa niekto bojí o svoju
existenciu, nevie, čo bude pri nasledujúcej reorganizácii, tak časť ľudí je schopná robiť určité veci, dalo
by sa povedať, ktoré sú nadštandardné."
Peter Bielik, moderátor TA3: "V každom prípade, aj ak by išlo o únik informácií, tie informácie by sa
museli priamo týkať obrany štátu, museli by sa týkať závažných utajovaných skutočností, ktoré môžu
ohroziť dokonca ústavnosť nášho systému a podobne. Nemýlim sa."
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Áno. Existuje presný zoznam
vecí, ktoré sa považujú za utajované skutočnosti a malo by sa dvakrát merať a raz rezať aj v tomto
prípade, lebo skutočne tie informácie môžu byť také citlivé a môžu sa rôznym spôsobom potom využívať
až zneužívať. Ešte by som doplnil, že je možné vidieť také tri roviny chýb, ktoré sa môžu stať v tejto
oblasti spravodajských služieb. Prvá je to politické riadenie, keď v záujme rôznych zmien, reorganizácií
alebo nejakého rozdelenia činností a podobne sa prijmú také veci, ktoré vyhovujú tým silám, ktoré sa na
nich dohodnú ako rozhodujúcich. Druhé je to odborné manažovanie celej tejto činnosti, kde musia byť
skutočne odborníci, ktorí tomu rozumejú a musí mať takú skúsenosť, že vie, čo je taká informácia, ktorú
sa mu oplatí sledovať. A tretia rovina je rovina ľudského zlyhania. Tá môže nastať u politikov, tá môže
nastať u toho manažmentu spravodajských služieb, ale môže nastať aj u jednoduchého bežného
príslušníka spravodajských služieb. Dejiny spravodajských služieb sú plné rôznych príbehov, keď
jednotlivci za 10, 20 rokov dokázali vyniesť z tej tajnej služby množstvo informácií, ale to bolo dávnejšie,
dneska to nie je také jednoduché a otázka je strážiť si vnútro tej organizácie, otázka správať sa navonok
tak, ako sa správam vo vnútri tej organizácie."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Dnes už som polemizoval s určitou odbornou verejnosťou na túto tému.
Uviedol som napríklad príklad výrazného novinára Egona Erwina Kischa, ktorý odhalil počas druhej
svetovej vojny alebo po druhej svetovej vojne činnosť obersta Redla, ten údajne vynášal správy z
Rakúska-Uhorska pre Rusov a údajne v tej súvislosti padlo na fronte pol milióna vojakov a vojna sa
predĺžila o pol roka. Napriek tomu, tohto človeka, Egona Erwina Kischa nikto neobviňoval z rozvracania
ústavnosti, z ohrozovania obranyschopnosti štátu, z ohrozovania čohokoľvek iného. Môžme teda
predpokladať, že samotná informácia o tom, ako funguje vojenské obranné spravodajstvo, ešte by
nemala byť tou utajovanou skutočnosťou alebo už je to skutočnosť, na základe ktorej, ak ju ovládam a
ak som jej znalý, tak už sa môžem dostať do odpočúvania a do sledovania vojenského obranného
spravodajstva."
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Prvý prípad aktuálne, opäť
aktuálna, ten systém by mal byť zaistený tak, že keď sa niekto dostane k nejakej čiastkovej informácii,
nie je schopný nijakým spôsobom ju vážne ohroziť. Otázka je v tom, keby skutočne to robil dlhodobo,
získaval množstvo ďalších ľudí a pokúšal sa dostať do tej spravodajskej služby nejakým spôsobom,
stalo by sa to problematickým, ale v takejto podobe, keď je tá spravodajská služba dobre nastavená, sú
tam odborníci a nie sú tam rôzne politické vplyvy, ktoré by tam nemali byť, ja si osobne myslím, že by to
nemal byť taký fatálny problém, ktorý tú službu ohrozuje."
Peter Bielik, moderátor TA3: "A ak by tá informácia unikla, je to problém novinára alebo tej samotnej
služby?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "No, ten únik informácie formálne
je problém služby. Novinár, je to šikovnosť novinára, keď sa mu podarí k takejto informácii dostať, že to
tú spravodajskú službu hnevá, to je pochopiteľné, ale bez ďalších súvislostí nie je možné tu hovoriť o
trestnej činnosti alebo o ďalších veciach. To vyžaduje skutočne dlhodobejšie skúmanie alebo nejaké
také zasadenie veci do širšieho kontextu. A potom ešte, pardon, k tomu Redlovi. To bol prípad rakúskouhorského plukovníka, ktorý to spôsobil pred prvou svetovou vojnou a ono, ten človek bol chytený, bol
odsúdený..."

Peter Bielik, moderátor TA3: "Spáchal samovraždu?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "On musel, bol donútený
ostatnými, alebo teda niektorými ľuďmi, ktorí prišli za ním, pretože, pardon, mal aj homosexuálne sklony
a teda povedali mu, že keď nespácha samovraždu, tak vlastne sa to dostane von a mal. No takže
rôznym spôsobom sa..."
Peter Bielik, moderátor TA3: "A Egon Erwin Kisch zverejnil, došiel na ten prípad, zistil, že to tak naozaj
bolo a zverejnil to. Ale napriek tomu ho nikto neobviňoval z toho, že by útočil na štát, ale proste zverejnil
informácie, ktoré boli pravdivé a ktoré boli natoľko relevantné, že naozaj potom viedli až k týmto
zisteniam, čo sa týka počtu padlých vojakov a tak ďalej, takže tu mi tak isto uniká súvislosť s tým, čo
momentálne tvrdil minister obrany o tom, ako obhajoval, dneska už bývalý minister, ako obhajoval svoje
kroky dnes vyšším princípom, možno tým, že teda to, čo zistí, je naozaj pravdivé a natoľko závažné, že
možno sa oplatí privrieť aj oko a nepostupovať presne podľa zákona. Rozumiete takejto rétorike?"
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Aj ten prípad Egona Erwina
Kischa, proste verejnosť je rada, že sa to takýmto spôsobom dostalo von, že sa o tom dozvedelo, že to
otriaslo rakúsko-uhorským sebavedomím alebo kruhmi vojenskými v tom čase, to je pravda, ale pravda
bola aj v tom, že bolo dobre, že sa o tom informovalo. Tak podobne aj v súčasnosti je to možné vidieť,
takže je dobré, že sa sledujú určité veci a je aj nejaká kontrola týmto spôsobom, pričom nie každému sa
to musí páčiť, nie každý s tým musí súhlasiť, ale v dnešnom zložitom svete a v kontexte ďalších vecí,
ako som spomínal už, to zneužitie spravodajských služieb, ktoré sa objavilo v súvislosti s globálnou
vojnou proti terorizmu, so sledovaním rôznych ľudí a potom je možné vyvodiť z toho nejaké nesprávne
následky voči týmto osobám. Dá sa povedať vo všeobecnosti, že tá reakcia nebola adekvátna, aj keď
nepoznáme ešte všetky veci, ktoré sa môžu objaviť, ale v tej rovine, ktorá bola zatiaľ, ja patrím k tým
ľuďom, ktorí si myslia, že bolo dobré, že sa to takýmto spôsobom riešilo a potom či to je otázka zlyhania
osobného, ministra alebo toho manažmentu spravodajskej služby alebo nejakého konkrétneho človeka,
ktorý tam pracoval a niečo pustil von, to si musia vyriešiť vo svojom vnútri a to, že sa to podarilo
novinárom získať, no tak to patrí určitým spôsobom k ich práci."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Pán Škvrnda, my sme členmi NATO. Vy ste hovorili predtým o súmraku
spravodajských služieb po tom, ako sa bipolárny svet zmenil na mnohopolárny svet, dnes už to
znamená, už tu neexistujú východné a západné tajné služby, bojujúce proti sebe. No dobre, je ich už
viac a bojuje dnes už každý s každým, my sme členom NATO a jediným nečlenom NATO, s ktorým
susedíme, je Ukrajina. To znamená máme veľmi dobré postavenie, čo sa týka bezpečnosti. Snáď sa
nestane situácia, že by nás niektorý z našich susedov atakoval. Opýtam sa priamo, potrebujeme my
vôbec vojenské spravodajstvo v tomto rozsahu, ako ho máme? Niekoľko stoviek ľudí, pripomínam, že
hovoril exminister obrany, že pracuje v tejto zložke."
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Na to opäť nie je jednoznačná
odpoveď, žiaľ, skutočne podceniť absolútne niektoré veci je jedna krajnosť. Druhá krajnosť je vidieť
protivníka, nepriateľa, poviem teroristu, za každým druhým stromom alebo za každým druhým stĺpom.
Musí sa nájsť nejaký taký spôsob, aby skutočne tie prostriedky, ktoré spoločnosť na túto zložku svojej
bezpečnosti, svojej obrany vynakladá, boli adekvátne tým hrozbám, ktoré sú a dneska je svet, kde sa
ľudia radi strašia. Celý rad subjektov to využíva aj na zvyšovanie svojich ziskov v tejto oblasti, takže tu
nie je možné povedať jednoznačne - rozpusťme takéto zložky, my ich koniec koncov nepotrebujeme, nič
sa nám nemôže stať. Nič by sa nám nemalo stať, skutočne, z hľadiska takých vojenských hrozieb, ktoré
sú, ale to je otázka aj spojeneckých dohôd v určitých otázkach, určitej spolupráce, keď niečo chceme
dostať, aj my musíme niečo dať, takže možno ten spôsob fungovania nie je práve najadekvátnejší, a
preto som ja zvýraznil tie tri momenty. Tú politickú zodpovednosť, tých ľudí, ktorí vytvárajú rámec
fungovania tohto systému a táto vec, ktorá sa stala je dobrá, že sa o tom diskutuje a bude sa uvažovať o
tom aj keď tie súvislosti môžu byť trochu skryté ešte dneska alebo sa objaví niečo v budúcnosti. Druhá
rovina, že musia byť ľudia, ktorí sú schopní v tejto oblasti odborne pôsobiť, ktorí sú schopní riadiť túto
činnosť tak, aby prinášala nejaký efekt, aby nám umožnila aj nejaké zapojenie do širších štruktúr, ktoré
sa zaoberajú bezpečnosťou. To nie je len NATO, ale ja si myslím, že je omnoho viacej bezpečnostných
problémov, s ktorými si NATO nevie poradiť a musíme mať aj inakšie bezpečnostné kontakty a tretia
rovina je skutočne, že tí ľudia, ktorí sú tam, tí sa musia pripravovať určitý čas dlhý. To nie je tak, aj
novinár dobrý nevznikne napísaním dvoch článkov alebo teda neprejaví sa po napísaní dvoch článkov,
prejaví sa talent. Až dlhodobejšie zistíme, že skutočne sú to ľudia, ktorí dokážu dať informácie lepšie,
dokonalejšie ako ostatní, takže aj v tej spravodajskej službe sa ten systém musí vytvárať relatívne dlho,
a preto je otázne skutočne množstvo rôznych reorganizácií, množstvo rôznych diskusií, do ktorých často
vstupujú aj ľudia, ktorí tomu nerozumejú. Povedia svoj názor a ak to povedia, to je v poriadku, ale horšie
je, ak sú za nimi určité politické subjekty skryté a snažia sa nájsť v tých kontaktoch alebo v tých
problémoch také veci, ktoré tam nemusia existovať a on to vidí cez to svoje stranícke tričko, cez tú
stranícku líniu."
Peter Bielik, moderátor TA3: "A bude to chcieť využiť po politickej linke."

František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "A bude to chcieť využiť na to, aby
mal určité informácie, ktoré ten druhý nemá."
Peter Bielik, moderátor TA3: "Viem, že mnoho ľudí veľmi presne sleduje, čo hovorím, tak sa opravím
trocha s tými študentmi. Samozrejme, Rakúsko má, s tými susedmi, Rakúsko má trocha špecifické
postavenie v tomto. Veľmi pekne ďakujem, pán Škvrnda, za to, že ste si našli čas pre divákov televízie
TA3, objasnili nám túto problematiku. Budem samozrejme veľmi rád, ak nás navštívite opäť. Príjemný
večer."
František Škvrnda, Katedra medzinárodnopolitických vzťahov, EUBA: "Ďakujem za pozvanie. Tiež
prajem príjemný večer."
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46. Chcete ísť na vysokú? Pozor na termín
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 23/11/2011; Peter Hanák]
Vyberáte si vysokú školu? Dajte si pozor na termíny. Väčšine škôl stačí poslať prihlášku na bakalárske
štúdium do konca februára, no niektoré majú skorší termín.
Najmä tie, na ktoré robia talentové skúšky. Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení a
napríklad aj Vysoká škola výtvarných umení majú posledný termín na odoslanie prihlášky už o týždeň 30.novembra. Rovnako aj Akadémia umení v Banskej Bystrici. Filmová a televízna fakulta VŠMU
stanovila posledný termín na podanie prihlášky na pondelok 5. decembra.
Vo verejných školách prevažuje termín 29. februára 2012, no nájdu sa aj také, kam sa dá prihlásiť
neskôr, napríklad v apríli. Súkromné vysoké školy majú zvyčajne neskoršie termíny.
Za prihlášku zaplatíte poplatok približne od 30 do 60 (OVERIT!!!) eur. Za denné štúdium na verejných
školách platiť nebudete. Na súkromných školách
a v externej forme aj na verejných školách si od vás vypýtajú školné. Na verejných v rozmedzí približne
500 až 1 400 eur, na súkromných sa cena
za rok štúdia môže vyšplhať až na 2 500 eur.
Nové školy
Každoročne vznikajú na našich vysokých školách nové študijné programy a ani tento rok ich nie je málo.
Vybrať si môžete zo všetkých smerov od učiteľstva náboženstva cez jazyky až po technológie
.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára nový program kórejské štúdiá, kde sa
študenti budú venovať kórejskému jazyku a kultúre, ale aj program v anglickom
jazyku s názvom stredoeurópske štúdiá, ktorý bude zameraný na jazyky z nášho regiónu ako nemčina,
maďarčina, poľština či slovinčina.
Od budúceho roka sa budú dať externe študovať na Ekonomickej univerzite niektoré z odborov, ktoré
sa tento rok dali študovať len denne – napríklad ľudské zdroje, poisťovníctvo, manažérske rozhodovanie
v IT alebo finančný manažment. Vo väčšine programov bude Ekonomická univerzita prijímať viac
študentov než doteraz. Na iných vysokých školách sa budete môcť prvýkrát prihlásiť na nové
pedagogické odbory alebo technické odbory.
Od septembra 2011 sa začalo učiť v nových programoch na niekoľkých verejných aj súkromných
školách. Vznikla napríklad nová Fakulta psychológie na súkromnej Paneurópskej vysokej škole, ktorá sa
pôvodne volala Bratislavská vysoká škola práva. Okrem práva sa na nej v posledných rokoch začala
vyučovať aj masmediálna komunikácia, informatika a manažment. Ekonómiu a manažment už vyučujú aj
v Žiline.
Dostane sa každý
Aj tento rok zrejme bude platiť, že na vysokú školu sa dostane každý, kto o to bude mať záujem. Ak ho
nevezmú na tie školy, kam si dá prihlášku vo februári, bude mať možnosť v druhých kolách na takých
univerzitách, kde v prvom kole nenaplnili plánovaný počet študentov. Minulý rok sa na poslednú chvíľu,
tesne pred začiatkom akademického roka, otvárali aj úplne nové programy – napríklad európske štúdiá
či sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a
mediálna alebo marketingová komunikácia na novovzniknutej súkromnej Akadémii médií v Bratislave. V
druhom kole sa dá dostať na mnohé súkromné a aj na niektoré verejné vysoké školy, prijímačky sa robia
aj v lete, alebo dokonca v septembri.
Ak sa chcete dostať na konkrétnu školu alebo odbor, napríklad na medicínu, budete sa musieť pripraviť
na prijímačky. Začať by ste mali čím skôr, najmä ak ide o takú fakultu, kam sa hlási niekoľkonásobne
viac uchádzačov než je voľných miest. V takom prípade môžu pomôcť prípravné kurzy.
Pozor na podvody

Niektoré vysoké školy organizujú vlastné prípravné kurzy alebo konzultácie, ktoré sa platia osobitne od
prihlášky a ich ceny sú rôzne. Na niektorých sa dozviete iba to, ako vyplniť prijímačkový test, na iných sa
učíte to, čo bude na prijímačkách, alebo vám aspoň povedia, čo konkrétne sa máte doma naučiť, aby ste
uspeli. Na niektorých školách si môžete kúpiť súbor prípravných otázok, z ktorých budú niektoré priamo
v prijímačkovom teste.
Nie všetky kurzy majú rovnakú úroveň. "Bol som na prípravnom kurze, ktorý robila Ekonomická
univerzita. Ten bol tradične dosť dobrý. Ale na inej škole som sa zúčastnil aj na takom, ktorý bol úplná
katastrofa, lebo sme všetko prebrali v rýchlosti za jeden deň," hovorí študent Rado.
Okrem škôl ponúkajú
prípravné kurzy aj rôzne súkromné firmy. Na niektorých z nich sa vyučujú aj predmety, ktoré na
prijímačkách nie sú. Kurz pritom môže stáť aj okolo 180 eur a na skúškach vám vôbec nemusí pomôcť.
Napríklad Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK sa minulý rok oficiálne dištancovala od prípravných
kurzov Slovenského inštitútu vzdelávania, ktoré mali uchádzačov pripraviť na skúšky na žurnalistiku.
Magistri neskôr
Po rozdelení väčšiny študijných programov na bakalársky a magisterský alebo inžiniersky stupeň začali
študenti prestupovať medzi školami po bakalárskom stupni - jednoducho si chcú urobiť magisterský
alebo inžiniersky titul na inej škole ako bakalársky. Na niektorých školách preto vzniká veľká konkurencia
aj na magisterských alebo inžinierskych prijímačkách.
Ak chcete po bakalárovi pokračovať na druhom stupni štúdia, vopred si preverte podmienky prijatia.
Prijatie z bakalárskeho rovno na druhý stupeň na tej istej škole totiž nie je samozrejmosť - ak sa prihlási
príliš veľa ľudí, niektorých uchádzačov nevezmú.
Termíny na poslanie prihlášky na druhý stupeň štúdia sa podávajú neskôr ako na prvý stupeň, väčšinou
v apríli. Prijímacie konanie býva zvyčajne na konci júna, avšak každá vysoká si termín a podmienky
stanoví sama.
Peter Hanák
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47. Diplom za každú cenu? Dobre si to rozmyslite
[Téma: Ekonomická univerzita; hnonline.sk; 23/11/2011; HNonline; Andrea Medžová]
Uplatnenie. Technici a informatici si prácu s dobrým zárobkom určite nájdu.
Záleží vám na zdravom životnom prostredí? Alebo sa chcete venovať poľnohospodárskej a lesnej
výrobe profesionálne? Dobre si to rozmyslite, než podáte prihlášku na vysokú školu.
Absolventi týchto študijných programov a odborov majú totiž na trhu práce najväčšie problémy nájsť si
prácu. Napriek tomu napríklad súkromná Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach otvára
až pre stovku uchádzačov nový študijný program – riadenie environmentálnych rizík.
Neatraktívne odbory
Rovnako ťažko si hľadajú uplatnenie v praxi geológovia, hutníci, vyštudovaní potravinári, politológovia,
kulturológovia, učitelia či odborníci na bezpečnostné služby. To sú najaktuálnejšie zistenia Ústavu
informácií a prognóz v školstve, ktorý sleduje absolventskú mieru nezamestnanosti. Tá medziročne
klesla zo 7,9 na 7,7 percenta v roku 2010.
Znamená to, že z viac ako 84-tisíc absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v rokoch 2009 a
2010, si nenašlo prácu k 30. septembru 2010 takmer 6 500 z nich. "Sledujeme len údaje o evidovaných
nezamestnaných absolventoch mladších ako 25 rokov, ktorí do dvoch rokov nezískali prvé pravidelné
platené zamestnanie," ozrejmuje Ľubomíra Srnánková z odboru metodiky a tvorby informácií ústavu. V
štatistikách sa tak neocitnú tí vysokoškoláci, ktorí sa neprihlásia na úrade práce.
Najžiadanejší
Najviac prihlášok už niekoľko rokov pošta doručuje na vysoké školy so zameraním na spoločenské vedy.
Teda na štúdium psychológie, bezpečnostných služieb, umenia, publicistiky, medicíny či politiky a práva.
To je však v rozpore s tým, čo vyžadujú potreby zamestnávateľov a ekonomiky vôbec.
S takmer istou prácou a trvalým zamestnaním môžu rátať absolventi technických a ekonomických
odborov, o ktorých sa zamestnávatelia doslova "bijú". Budúcnosť bude podľa expertov Inštitútu
hospodárskej politiky patriť vysokoškolsky vzdelaným odborníkom z oblasti technológie, konštrukcie,
priemyselného inžinierstva, logistiky, plánovania a riadenia výroby a pod.
Najmä v súvislosti s rozvojom automobilového priemyslu hlásia hlavní zamestnávatelia nedostatok

strojárskych profesií a odborníkov na plastové technológie. Hlad je aj po informatikoch a
elektrotechnikoch.
Užitoční pre prax
Len necelé dve tretiny skončených vysokoškolákov si nájdu prácu vo vyštudovanom alebo v príbuznom
odbore. Zhruba tretina prijme aj také pracovné miesto, na ktoré stačí stredná škola. Obsadia tak
pracovné miesta pre menej vzdelaných uchádzačov. "Svedčí to o veľkých rozdieloch medzi štruktúrou
študijných odborov a potrebami trhu práce a nedostatočnej spätnej väzbe medzi vysokými školami a
zamestnávateľmi," konštatuje sa v štúdii Spájame vysoké školy s trhom práce, ktorú vypracoval inštitút.
S týmto záverom súhlasí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aj napriek tomu, že do septembrovej
evidencie úradov práce sa dostalo menej absolventov ako pred rokom. "Dlhodobo je v evidencii úradov
práce najviac uchádzačov z radov absolventov škôl zaradených do skupiny spoločenské vedy, náuky a
služby, čo predstavuje 56 percent zo všetkých nezamestnaných absolventov," potvrdila hovorkyňa
Ústredia práce Andrea Hajduchová.
Rozhodujú aj platy
Chcete mať istotu, že po skončení vysokej školy budete aj dobre zarábať? Aj to je pre mnohých
budúcich vysokoškolákov rozhodovacím kritériom na konečnú voľbu školy. "Prostredníctvom portálu
absolventi.iedu.sk môžete sledovať informácie o príjmoch o absolventoch vysokých škôl aj podľa fakúlt a
študijných odborov," upozorňuje na novinku tlačový odbor Ministerstva školstva SR. V prehľade však
nájdete len údaje o absolventoch štátnych, a nie súkromných škôl.
Príjmy vychádzajú z údajov Sociálnej poisťovne, ktorá sleduje tzv. vymeriavací základ, čo je vlastne
hrubá mesačná mzda aj s odmenami a bonusmi. Najviac zarábajú absolventi Slovenskej technickej
univerzity a Ekonomickej univerzity. Ich nástupný plat bol vlani zhruba 950 eur.
Naopak, najmenej na výplatu dostávajú tí zamestnanci, ktorí skončili Prešovskú univerzitu či Univerzitu
J. Selyeho v Komárne. V priemere je to 580 eur. Keďže väčšina stredoškolákov sa rozhoduje pre
štúdium spoločenských vied, ich priemerný zárobok bude necelých 700 eur.
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48. ZAVEDENIE TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V
BRATISLAVE
[Téma: Ekonomická univerzita; Odpady; 21/11/2011; 11/2011; s.: 14; ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD;
Mgr. Katarína Kretter]
Mgr. Katarína Kretter
Ekonomická univerzita v Bratislave sa zazelenala. Od októbra 2011 sa v oboch hlavných budovách
vo veľkom triedi odpad. Študenti, učitelia i vedenie univerzity triedi do nových smetných košov žltej a
modrej farby rozmiestnených v priestoroch univerzity. Nachádzajú sa v hlavných vestibuloch, pri
bufetoch a na každom poschodí v priestoroch pred výťahmi. Slávnostné spustenie triedenia prebehlo za
účasti rektora univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., dekana obchodnej fakulty Ing. Štefana
Žáka, PhD., vedenia univerzity, vedúcich katedier a členov oikos - študentského združenia, ktoré
triedený zber odpadu na univerzite iniciovalo. ENVI-PAK na otvorení reprezentovala generálna riaditeľka
Hana Nováková MBA. Oprávnená organizácia ENVI-PAK zabezpečila vzdelávanie študentov v deň
spustenia triedeného zberu odpadu. Stánky z recyklovaného papiera boli umiestnené v oboch hlavných
budovách. V stánkoch sa mohli študenti informovať o spôsobe triedenia odpadu, mohli sa naučiť
správne triediť, či zistiť, ako zošliapnutím fliaš ušetria miesto v kontajneri. Návštevníkov stánku
prekvapilo, čo všetko je možné z recyklovaných materiálov vyrobiť. Okrem toho mohli zistiť, ako
zodpovedne sa správajú k životnému prostrediu a akú veľkú ekologickú stopu na našej Zemi
zanechávajú. Je pozitívne, že študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sú väčšinou z kategórie
"eko-boh" a "eko-sapiens". "Eko-vrahov" sa našlo len málo. I vďaka zodpovednému prístupu k životnému
prostrediu mohla byť Ekonomická univerzita prvou, kde sa triedi odpad naozaj vo veľkom. Podvečer
pokračovalo vzdelávanie prednáškou o triedení odpadu. Informovali sme študentov, koľko sa rozkladá
ten-ktorý materiál a prečo je výhodnejšie ho vytriediť a zrecyklovať. Málokto vie, čo sa deje s odpadom
po tom, ako skončí vo farebnom kontajneri, rozprávali sme preto i o procese spracovania odpadu a o
výrobkoch, ktoré po spracovaní z odpadu vznikajú. Sme veľmi radi, že sa prednáška stretla s veľkým
záujmom. Veríme, že diskusia o ekologickom prístupe k životu, doprave, bývaniu i k odpadu padla na
úrodnú pôdu a na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude rásť množstvo vytriedeného odpadu a
naopak, komunálneho odpadu bude čoraz menej.

-END

Späť na obsah

49. Na zahraničné štúdia ľahšie
[Téma: Ekonomická univerzita; Markíza, 19:00; 24/11/2011; Televízne noviny; Z domova; Alexandra
Dovalová]
Marianna Ďurianová, moderátorka TV Markíza: "No a máme aj dobrú správu a konkrétne pre študentov.
Možností vzdelávať sa alebo praxovať na niektorej zahraničnej univerzite by malo byť viac. Európska
komisia chce totiž rozpočet na štipendiá pre vysokoškolákov zvýšiť na takmer dvojnásobok."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Stráviť semester alebo dva v zahraničí býva pre mladých
ľudí neoceniteľná skúsenosť. V rámci európskeho programu Erasmus dostane každoročne šancu
vycestovať asi 2000 slovenských študentov. Napríklad na ekonomickej univerzite v Bratislave je
záujem o štipendiá dvojnásobný než môžu uspokojiť."
Počty študentov v zahraničí cez grantový program Erasmus
akademický rok 2008/2009 2020
akademický rok 2009/2010 2151
zdroj: Európska komisia
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V rámci programu Erasmus každý rok
približne 3% študentov z ekonomickej univerzity odchádza na študijné pobyty a stáže do zahraničia a
približne rovnaký počet, to znamená asi 300 študentov zo zahraničia každý rok radi prijímame. Veľmi
dôležitým kritériom je študijný priemer a automaticky znalosť jazyka."
vysokoškoláčky v Bratislave: "Viem o takej možnosti a chcela by som ju využiť."
vysokoškoláčky v Bratislave: "Som to skúšala vybaviť si to na tento semester, ale to nevyšlo, tak chcem
vyskúšať nanovo, je tu aj dosť veľká ponuka škôl v rámci toho Erasmu."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Podstatne viac mladých by sa mohlo k štipendiu dostať od
roku 2014. Podľa návrhu komisie by totiž únia mala do programu naliať spolu 19 miliárd eur."
Vladimír Šucha, riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru: "Bude zvýšenie takmer o 100%, to môže
znamenať takéto percento zvýšenia počtu študentov, ktorí budú môcť odísť do zahraničia v rámci
Európy, ale čo je novinka, ktorú prinášame, aj mimo Európskej únie."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Najčastejšie chodia študenti zbierať skúsenosti do Česka,
Nemecka, či Anglicka. Na Televíznych novinách na Facebooku ste nám ale potvrdili, že napriek
štipendiu to vôbec nie je lacný špás."
Martina Kinčeš: "Momentálne študujem v Dánsku práve cez Erasmus. Ale bohužiaľ grant, ktorý som
dostala, je minimálny a nestačí mi ani len na ubytovanie."
Denisa Filkornová, koordinátorka pre program Erasmus: "Tie granty na mobilitu nie sú také vysoké a
granty nepokrývajú celkové náklady. To znamená nie každý študent si to môže dovoliť."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Po novom by vysokoškolákom mohol pomôcť európsky
systém záruk. Ak si na štúdium vezmú úver v banke. Všetky návrhy komisie ale ešte musí odsúhlasiť
Európsky parlament."
Alexandra Dovalová, TV Markíza.
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50. Vysoké školy v Slovenskej republike
[Téma: Ekonomická univerzita; Košický Korzár; 23/11/2011; 270/2011; s.: 14; Štúdium; PR-CL]
Vysoké školy v Slovenskej republike
Verejné vysoké školy Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje
a zrušuje zákonom. Zákon tiež ustanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení
na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty.
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Štátne vysoké školy
Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké školy, policajné vysoké školy a zdravotnícke
vysoké školy. Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú službu.
Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu na nich študovať aj
študenti, ktorí nie sú v služobnom pomere. Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa
pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Súkromné vysoké školy
Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu Európskej
únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená
pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Paneurópska vysoká škola

Vysoká škola v Sládkovičove
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Zahraničné vysoké školy
Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa
právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl
nie sú upravené zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti
získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republiky (vysokoškolský
diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov
o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí.
Bankovní institut vysoká škola, a. s. (sídlo v Českej republike)
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike)
Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike)
ZDROJ - ministerstvo školstva
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51. Fórum pre 21. storočie zasadne už piaty krát
[Téma: Ekonomická univerzita; webnoviny.sk; 25/11/2011; Webnoviny.sk; WBN/PR]
Od spustenia celého projektu v máji 2011 bolo vypracovaných, publikovaných a prerokovaných spolu 8
draftov a 60 stanovísk vyjadrujúcich postoje Fóra pre 21. storočie a rokujúcich strán.
BRATISLAVA 25. novembra (WBN/PR) - V utorok 29. novembra 2011 sa na pôde fiktívnej
medzinárodnej organizácie Fórum pre 21. storočie odohrá záverečné kolo rokovaní už v poradí piateho
ročníka inovatívneho projektu s názvom Modelová konferencia. Poskytne študentom druhého ročníka
inžinierskeho štúdia diplomacie a medzinárodných vzťahov jedinečnú príležitosť aplikovať svoje
nadobudnuté teoretické vedomosti, jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v praxi, v priamej
konfrontácii s veľvyslancami akreditovanými v Slovenskej republike, predstaviteľmi medzinárodných
organizácií a reprezentantmi akademickej obce.
Študenti zasadnú v rámci simulovaných rokovaní na pozíciách najvyšších predstaviteľov štátov alebo
medzinárodných organizácií za spoločný rokovací stôl s cieľom dosiahnuť spoločného a pre všetkých
členov čo najprijateľnejšieho výsledku. Rokovanie prebehne v štyroch sekciách – bezpečnostnej,
ekonomickej, environmentálnej a kultúrnej – o závažných, doposiaľ málo diskutovaných otázkach
súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou, rozvojovou pomocou, vodou a vodnými zdrojmi vo svete a
otázkami ľudských práv. Od spustenia celého projektu v máji 2011 bolo vypracovaných, publikovaných a
prerokovaných spolu 8 draftov a 60 stanovísk vyjadrujúcich postoje Fóra pre 21. storočie a rokujúcich
strán. Výstupy z už spomínaného finálneho kola negociácií budú verejnosti predstavené na plenárnom
zasadnutí organizácie, ktoré sa uskutoční 7. decembra 2011 v Aule Ekonomickej univerzity v
Bratislave za účasti zástupcov zainteresovaných subjektov a bude spojené so slávnostnou recepciou.
Informácie poskytli Tatiana Kozáčková a Natália Pindrochová, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v
Bratislave. Viac informácií o projekte na http://www.negociacie.euba.sk alebo Facebooku Modelová

konferencia.
Inovatívny interaktívny vzdelávací projekt vo forme simulácií série rokovaní "Modelová konferencia"
vznikol v roku 2007 z iniciatívy Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Do učebného plánu je
zaradený ako voliteľný predmet pod názvom Negociácie v diplomatickej praxi. Cieľom projektu je
naplnenie potreby rozvíjania procesov aktívneho učenia a zavádzania inovatívnych metód výučby v
oblasti hospodárskej diplomacie a medzinárodných vzťahov. Do projektu sú zapojení aj študenti
Filozofickej fakulty UK v Bratislave – mladí nádejní tlmočníci a prekladatelia. Dlhodobým
spoluorganizátorom projektu je mimovládna organizácia Euroatlantické centrum za podpory Sekcie
verejnej diplomacie NATO, Nadácie Friedricha Eberta, spoločnosti DeLUX-SM a spoločnosti Grafton.
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52. Viac ako 2 milióny študentov z únie by mohlo získať štipendium na vysokých
školách v zahraničí
[Téma: Ekonomická univerzita; STV Jednotka, 16:00; 25/11/2011; Správy STV; Z domova; Jozef Šivák]
Natália Žembová, moderátorka STV: "Viac ako 2 milióny študentov z únie by mohlo získať štipendium na
vysokých školách v zahraničí. Európska komisia plánuje do najznámejšieho vzdelávacieho programu
Erazmus naliať 19 miliárd eur."
Jozef Šivák, redaktor STV: "Európska komisia hovorí o novom Erazme. Ten nebude len pre
vysokoškolákov, ale už pre všetkých."
Vladimír Šucha, Generálne riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru: "Budeme robiť pre školy, budeme
robiť pre odborné vzdelávanie, budem robiť pre mládežnícke organizácie."
Jozef Šivák, redaktor STV: "Erazmus umožňuje našim študentom študovať semester na školách v
krajinách Európskej únie. Novinkou bude aj škola mimo nej."
Denisa Filkornová, koordinátorka programu Erazmus na Slovensku: "Sú vysoké školy, kde záujem o
mobilitu Erazmus je veľmi veľký, sú to najmä na tých veľkých univerzitách, ako je Univerzita
Komenského, alebo Ekonomická univerzita."
Jozef Šivák, redaktor STV: "Študenti museli za pobyt v zahraničí doplácať, pretože grant nebol
dostatočne veľký. Európska komisia preto v spolupráci s Európskou investičnou bankou bude
poskytovať záruky na pôžičky."
Denisa Filkornová, koordinátorka programu Erazmus na Slovensku: "Zhruba vycestuje asi 2 tisíc
študentov ročne v rámci programu Erazmus, z čoho je vyše 350 študentov asi na praktické stáže."
Vladimír Šucha, Generálne riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru: "Je to málo, nevyhnutne
potrebujeme viac, treba hľadať kreatívne na to finančné zdroje, lebo opäť je to investícia do ľudí a opäť
sa nám vráti."
Jozef Šivák, redaktor STV: "Do Erazmu sa budú môcť zapojiť učitelia, lektori, aj odborní tréneri.
Európsky parlament však bude musieť najprv schváliť navrhnutý rozpočet."
Redaktor: Jozef Šivák
Kamera: Štefan Jančík
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53. Európa v Amerike stráca pozície
[Téma: Ekonomická univerzita; etrend.sk; 28/11/2011; ePROFIT.sk; Marcela Tóthová]
Strategickí partneri, alebo iba "atraktívne turistické destinácie"?
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa uskutočnila debata o zahraničnej politike USA od čias
teroristických útokov v septembri 2001 až po nadchádzajúce prezidentské voľby.
Damon Wilson, viceprezident Americkej atlantickej komisie a niekdajší spolupracovník prezidentov Billa
Clintona i G.W. Busha upozornil na fakt, že Európa stráca pozíciu v americkom zahraničnopolitickom
zmýšľaní. To sa orientuje v poslednom období stále viac na Áziu a Pacifik, o čom svedčí napríklad aj

nová americká vojenská prítomnosť v Austrálii. Pre Američanov je Európa bezpochyby atraktívnou
turistickou destináciou, akýmsi "múzeom na prázdniny" – ide však o to, aby si uchovala rolu
strategického partnera USA, zdôraznil Wilson.
Amerika v súčasnosti prežíva popri hospodárskej kríze tiež krízu líderstva a svojej autority vo svete.
Okrem problémových regiónov, akými sú Afganistan, Irán, Irak, Pakistan, či Blízky východ, vystupujú do
popredia aj ďalšie otázky. Jednou z nich je, ako o tom hovoril Martin Bútora z Inštitútu pre verejné
otázky, akademický garant Centra severoamerických štúdii Ekonomickej univerzity a veľvyslanec v
USA v rokoch 1999-2003, či budú USA schopné efektívne kombinovať svoj vplyv v podobe "mäkkej" sily
s účinnou vojenskou dimenziou. Pripomenul tiež problémy v oživovaní vzťahov s Ruskou federáciou i
očakávané zníženie vojenských výdavkov, ktorému budú musieť USA čeliť.
V rámci zahraničnej politiky bude podľa Wilsona dôležitou časťou predvolebnej kampane práve vzťah k
spojencom. Veľvyslanec USA v SR Theodore Sedgwick pritom vyzdvihol úspech Európy v riešení
konfliktu v Líbyi, potvrdil nenahraditeľnú úlohu euroatlantického partnerstva a zdôraznil tiež prepojenosť
ekonomických systémov, k stabilite ktorých kríza v eurozóne neprispieva.
Zahraničná politika však zrejme nebude hlavnou témou predvolebnej kampane v USA. Verejnými
diskusiami bude hýbať najmä ekonomická situácia, nezamestnanosť a veľké štátne zadĺženie. Práve
nespokojnosť Američanov so schopnosťou prezidenta Obamu nájsť efektívne riešenia na domáce
problémy zatienila úspechy jeho administratívy v boji proti terorizmu. Napriek tomu, že so súčasným
smerovaním krajiny nie je podľa prieskumov väčšina Američanov spokojná a prezident Barack Obama
sa už zďaleka neteší takej podpore, akú mal v čase nástupu do funkcie, jeho protikandidáti zatiaľ
nevzbudzujú výrazný dojem. Podľa Tobiasa Endlera, z Centra amerických štúdii na Heidelbergskej
univerzite v Nemecku, má v súčasnosti najbližšie k nominácii na kandidatúru za Republikánsku stranu
Mitt Romney, no jeho úzke prepojenie s podnikateľským prostredím a mormónske vierovyznanie môžu
byť pre jeho kandidatúru problematické. Podujatie zorganizovalo Centrum severoamerických štúdií pri
Ekonomickej univerzite (CNAS) v Bratislave.
Autorka je tajomníčka pre komunikáciu Centra severoamerických štúdií EU v Bratislave
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54. Silu spoznajú až v zápase
[Téma: Ekonomická univerzita; Šport; 29/11/2011; 275/2011; s.: 38; Spravodajstvo; luc]
Dnes v Mladosti prvý zápas 2. kola Vyzývacieho pohára volejbalistiek: SLÁVIA EU - PIATRA NEAMT
(16.30)
Volejbalistky bratislavskej Slávia Ekonomická univerzita dnes o 16.30 h v športovej hale Mladosť
privítajú v prvom zápase 2. kola Vyzývacieho pohára rumunské družstvo Unic Piatra Neamt. "O
súperkách veľa nevieme, ich skutočná sila sa ukáže až priamo na mieste činu’," povedal nám tréner
slovenských majsteriek Martin Hančík. Slávistky, ktoré z uplynulej pohárovej sezóny obhajujú účasť v
osemfinále, kvária mierne zdravotné problémy. Pre choroby pravdepodobne nenastúpia dve hráčky
základnej šestky - blokárka Simona Kóšová má hnisavú angínu, smečiarka Miroslava Kuciaková si
nedoliečila predchádzajúcu virózu a teraz skončila na antibiotikách. "Ani jednej neprospelo, že nastúpili v
štvrtom sete sobotňajšieho stretnutia stredoeurópskej ligy proti Vasasu Budapešť. Veľmi chceli, ale
vyzerá to tak, že dnes s nimi počítať nemôžeme." Proti volejbalistkám na druhej strane siete to domáce
rozhodne nebudú mať jednoduché. Obhajkyne rumunského titulu v domácej súťaži aktuálne figurujú na
druhej priečke. Za lídrom tabuľky, tímom Remat Zalau, zaostávajú len o tri body, v ôsmich kolách
zaznamenali doposiaľ iba jednu prehru. Do Bratislavy pricestovali autobusom už v nedeľu večer, prvý
tréning absolvovali včera popoludní. "Všetky rumunské tímy, s ktorými sme sa v predchádzajúcich
rokoch stretli, boli tabuľkovo slabšie. Aj napriek tomu, že Piatra Neamt nemá v kádri legionárky, to
nebude ľahké. V každom prípade chceme odohrať dobrý zápas a neurobiť si hanbu," uzavrel slavistický
kormidelník. (luc)
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55. tip osobnosti
[Téma: Rektor EU; HN; 07/11/2011; s.: 1; Titulná strana; redakcia]
RUDOLF SIVÁK rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prečo čítate HN?

Hospodárske noviny čítam pravidelne, pretože medzi denníkmi poskytujú najbohatšie ekonomické
spravodajstvo.
Čo by ste v nich privítali?
Privítal by som viac priestoru pre aktuálne názory z ekonomickej teórie a vedy.

Späť na obsah

56. Prečo čítam HN
[Téma: Rektor EU; hnonline.sk; 07/11/2011; HNonline; RED]
Rudolf Sivák
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prečo čítate HN?
Hospodárske noviny čítam pravidelne, pretože medzi denníkmi poskytujú najbohatšie ekonomické
spravodajstvo. Takto som informovaný o ekonomickom vývoji na Slovensku a v zahraničí.
Čo by ste v nich privítali?
Ako predstaviteľ akademickej obce by som v nich privítal viac priestoru pre aktuálne názory z
ekonomickej teórie a vedy. Najmä v súvislosti s prebiehajúcou krízou existujú totiž značné rozdiely v
riešení z pohľadu ekonomickej teórie a reálnou hospodárskou politikou.
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57. Študovať sa dá v angličtine alebo v nemčine
[Téma: Rektor EU; SME; 23/11/2011; s.: 6; Vysoké školy; Ján Glovičko]
Pracovné ponuky už štandardne vyžadujú výbornú znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. Školy preto
ponúkajú čoraz viac študijných programov najmä v angličtine.
Študentom, ktorí sa chcú vzdelávať okrem zamerania ich odboru aj v cudzom jazyku, ponúkajú
slovenské vysoké školy študijné programy v cudzom jazyku. Najčastejšie ide o humanitne zamerané
študijné programy v angličtine alebo v nemčine. Tie fakulty, ktoré ponúkajú výučbu v cudzom jazyku,
majú zároveň aj viac zahraničných študentov a viac zmlúv so zahraničnými univerzitami. Dostať sa na
zahraničný študijný pobyt je preto jednoduchšie práve na takomto štúdiu, študent si môže vybrať aj z
viacerých škôl.
Jazyk na úrovni C1
Maturanti, čo prichádzajú na vysoké školy, hovoria po anglicky alebo po nemecky väčšinou na úrovni B
2, čo je podľa spoločného európskeho jazykového rámca úroveň hovorovej angličtiny. Počas štúdia na
univerzite, kde výučba aj študijné materiály sú v cudzom jazyku, študent postupne nadobudne ešte
vyššiu úroveň - odbornú C1. Na rozdiel od iných študijných fakúlt, ktoré študentom ponúkajú priemerne
jednu dvojhodinovku angličtiny do týždňa iba jeden či dva semestre počas celého štúdia, sú študenti
týchto študijných programov vo veľkej výhode. Študent si môže zvoliť aj písanie diplomovej práce v
cudzom jazyku. Lucia Burianová z Profesie hovorí, že znalosť cudzieho jazyka patrí v súčasnosti medzi
bežné požiadavky zamestnávateľov. "Podľa údajov z nášho pracovného portálu Profesia.sk približne dve
tretiny pracovných ponúk vyžadujú znalosť cudzieho jazyka. 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,"
povedala.
Nové študijné programy
Rektori sa zhodujú, že zvyšovanie študijných programov v cudzom jazyku je cesta, ktorou by chceli
zvýšiť kvalitu štúdia i atraktívnosť ich absolventov. "Študenti nemusia absolvovať celé štúdium v
zahraničí, ale zároveň lepšie jazykové znalosti im umožňujú absolvovať študijné pobyty na zahraničných
univerzitách. To sú predpoklady na uplatnenie sa kdekoľvek na európskom pracovnom trhu," hovorí
rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. Prorektor pre vzdelávanie Univerzity Komenského Ján

Pekár povedal, že jazyk na odbornej úrovni je nevyhnutný pre študentov, ktorí chcú pokračovať vo
vedeckej činnosti na doktorandskom štúdiu. Na Univerzite Komenského tento rok pribudli v ponuke na
budúci akademický rok Stredoeurópske štúdiá, ktoré zaradila medzi študijné programy Filozofická
fakulta. Novinky má aj Ekonomická univerzita či Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá ako
nový program ponúkne Finančný manažment. Tieto dve univerzity ponúkajú aj zdvojené študijné
programy - teda študent, ktorý počas štúdia absolvuje časť štúdia na Slovensku a časť na zahraničnej
univerzite, môže získať obidva diplomy pri splnení podmienok.
Vyšší plat i postavenie
"Máme podpísané viaceré zmluvy s partnerskými univerzitami v zahraničí. Študenti, ktorí získajú dva
diplomy, majú nielen skúsenosti z dvoch univerzít a zo zahraničného prostredia, ale aj väčšiu šancu sa
dobre uplatniť na pracovnom trhu," hovorí prorektorka pre vzdelávanie Milota Vetráková. "Určite platí, že
absolvovaný študijný pobyt v zahraničí je konkurenčnou výhodou pre uchádzača o prácu. Táto
zahraničná skúsenosť ho odlíši od ostatných uchádzačov o prácu," vraví Burianová z Profesie.
Absolvent s výbornou znalosťou cudzieho jazyka je podľa Burianovej zvýhodnený napríklad
zahraničnými spoločnosťami, v ktorých sa komunikuje v cudzom jazyku. "Zvýhodnený môže byť aj na
pozície vyžadujúce si pokročilú znalosť cudzieho jazyka, napríklad tlmočník alebo znalosť odbornej
terminológie v cudzom jazyku," dodala. Firmy najviac žiadajú angličtinu, o čosi menej nemčinu. Ich
znalosť sa automaticky premieta do výšky platu.
Ján Glovičko
©SME
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58. ZAVEDENIE TRIEDENÉHO ZBERU ODPADU NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V
BRATISLAVE
[Téma: Rektor EU; Odpady; 21/11/2011; 11/2011; s.: 14; ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD; Mgr.
Katarína Kretter]
Mgr. Katarína Kretter
Ekonomická univerzita v Bratislave sa zazelenala. Od októbra 2011 sa v oboch hlavných budovách
vo veľkom triedi odpad. Študenti, učitelia i vedenie univerzity triedi do nových smetných košov žltej a
modrej farby rozmiestnených v priestoroch univerzity. Nachádzajú sa v hlavných vestibuloch, pri
bufetoch a na každom poschodí v priestoroch pred výťahmi. Slávnostné spustenie triedenia prebehlo za
účasti rektora univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., dekana obchodnej fakulty Ing. Štefana
Žáka, PhD., vedenia univerzity, vedúcich katedier a členov oikos - študentského združenia, ktoré
triedený zber odpadu na univerzite iniciovalo. ENVI-PAK na otvorení reprezentovala generálna riaditeľka
Hana Nováková MBA. Oprávnená organizácia ENVI-PAK zabezpečila vzdelávanie študentov v deň
spustenia triedeného zberu odpadu. Stánky z recyklovaného papiera boli umiestnené v oboch hlavných
budovách. V stánkoch sa mohli študenti informovať o spôsobe triedenia odpadu, mohli sa naučiť
správne triediť, či zistiť, ako zošliapnutím fliaš ušetria miesto v kontajneri. Návštevníkov stánku
prekvapilo, čo všetko je možné z recyklovaných materiálov vyrobiť. Okrem toho mohli zistiť, ako
zodpovedne sa správajú k životnému prostrediu a akú veľkú ekologickú stopu na našej Zemi
zanechávajú. Je pozitívne, že študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sú väčšinou z kategórie
"eko-boh" a "eko-sapiens". "Eko-vrahov" sa našlo len málo. I vďaka zodpovednému prístupu k životnému
prostrediu mohla byť Ekonomická univerzita prvou, kde sa triedi odpad naozaj vo veľkom. Podvečer
pokračovalo vzdelávanie prednáškou o triedení odpadu. Informovali sme študentov, koľko sa rozkladá
ten-ktorý materiál a prečo je výhodnejšie ho vytriediť a zrecyklovať. Málokto vie, čo sa deje s odpadom
po tom, ako skončí vo farebnom kontajneri, rozprávali sme preto i o procese spracovania odpadu a o
výrobkoch, ktoré po spracovaní z odpadu vznikajú. Sme veľmi radi, že sa prednáška stretla s veľkým
záujmom. Veríme, že diskusia o ekologickom prístupe k životu, doprave, bývaniu i k odpadu padla na
úrodnú pôdu a na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude rásť množstvo vytriedeného odpadu a
naopak, komunálneho odpadu bude čoraz menej.
-END
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59. Na zahraničné štúdia ľahšie
[Téma: Rektor EU; Markíza, 19:00; 24/11/2011; Televízne noviny; Z domova; Alexandra Dovalová]

Marianna Ďurianová, moderátorka TV Markíza: "No a máme aj dobrú správu a konkrétne pre študentov.
Možností vzdelávať sa alebo praxovať na niektorej zahraničnej univerzite by malo byť viac. Európska
komisia chce totiž rozpočet na štipendiá pre vysokoškolákov zvýšiť na takmer dvojnásobok."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Stráviť semester alebo dva v zahraničí býva pre mladých
ľudí neoceniteľná skúsenosť. V rámci európskeho programu Erasmus dostane každoročne šancu
vycestovať asi 2000 slovenských študentov. Napríklad na ekonomickej univerzite v Bratislave je
záujem o štipendiá dvojnásobný než môžu uspokojiť."
Počty študentov v zahraničí cez grantový program Erasmus
akademický rok 2008/2009 2020
akademický rok 2009/2010 2151
zdroj: Európska komisia
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: "V rámci programu Erasmus každý rok
približne 3% študentov z ekonomickej univerzity odchádza na študijné pobyty a stáže do zahraničia a
približne rovnaký počet, to znamená asi 300 študentov zo zahraničia každý rok radi prijímame. Veľmi
dôležitým kritériom je študijný priemer a automaticky znalosť jazyka."
vysokoškoláčky v Bratislave: "Viem o takej možnosti a chcela by som ju využiť."
vysokoškoláčky v Bratislave: "Som to skúšala vybaviť si to na tento semester, ale to nevyšlo, tak chcem
vyskúšať nanovo, je tu aj dosť veľká ponuka škôl v rámci toho Erasmu."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Podstatne viac mladých by sa mohlo k štipendiu dostať od
roku 2014. Podľa návrhu komisie by totiž únia mala do programu naliať spolu 19 miliárd eur."
Vladimír Šucha, riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru: "Bude zvýšenie takmer o 100%, to môže
znamenať takéto percento zvýšenia počtu študentov, ktorí budú môcť odísť do zahraničia v rámci
Európy, ale čo je novinka, ktorú prinášame, aj mimo Európskej únie."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Najčastejšie chodia študenti zbierať skúsenosti do Česka,
Nemecka, či Anglicka. Na Televíznych novinách na Facebooku ste nám ale potvrdili, že napriek
štipendiu to vôbec nie je lacný špás."
Martina Kinčeš: "Momentálne študujem v Dánsku práve cez Erasmus. Ale bohužiaľ grant, ktorý som
dostala, je minimálny a nestačí mi ani len na ubytovanie."
Denisa Filkornová, koordinátorka pre program Erasmus: "Tie granty na mobilitu nie sú také vysoké a
granty nepokrývajú celkové náklady. To znamená nie každý študent si to môže dovoliť."
Alexandra Dovalová, redaktorka TV Markíza: "Po novom by vysokoškolákom mohol pomôcť európsky
systém záruk. Ak si na štúdium vezmú úver v banke. Všetky návrhy komisie ale ešte musí odsúhlasiť
Európsky parlament."
Alexandra Dovalová, TV Markíza.
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